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Иван Мучипе Лапшу Ҫтаппанё
курнӑ мыскарасем
Тепре куриччен!
— Чӑнкӑл-чанкӑлл! Йӑнкӑл-янкӑлл! Йӑн-янн!..
Х ӑлхана тӑратсах итлетӗп, хам мӗн илтнине ӗненм есӗр
ҫӳлелле сиксе пӑхатӑп. Иш екӗ курӑнать, анчах унта ашакӗ те, чиркӗвӗ те курӑнмасть. И-а-ак! текен чӗрчун Ишекре ял ларнӑранпа та пулм аннине тата Иш ек чиркӗвӗпе
вунш ар ытти чнркӗве ҫылӑхлӑ ӑрсурниксем тахҫанах
аркатса тӑкнине аса илетӗп те аптраса ӳкетӗп. Ч уна пӗлӗте ҫити ҫӗклекен сасӑ уй -уй урлӑ, вӑрман ҫийӗн вӗҫет те
вӗҫет ман паталла. Х ӑлхана тепёр еннелле ҫавӑратӑн.
Унтан та илтӗнет кӑмӑла уҫакан ҫав сасӑ. Чан сассине эпӗ
ҫеҫ мар, пӗтӗм тавралӑх, пӗтӗм тӗнче итлет иккен. Хӗвелӗ
те, авӑ, виҫхутлӑн кулса, Ҫӗр ҫине ырӑ шӑршӑ кӗрекен
сухӑрлӑ ҫу ирӗлтерсе тӑкать. Лслӑ Турӑ чатӑрӗ айне
кӗлӗ тума п ухӑннӑ ҫынсем ӑна тумламӑн-тумламӑн ҫӑвара хы наҫҫӗ, сӑхсӑхса курӑнман хӑвата пуҫҫапаҫҫӗ: «Эй,
ҫӳлти аттемӗр,
паян
пурӑнм алӑх
ҫӑкӑр
пар
пире.
Аминь!..»
— Чӑнкӑл-чӑнкӑлл! Йӑнкӑл-янкӑлл! Йӑн-янн! — кӗрлет Чӑваш ҫӗрӗ-ш ы вӗ ҫийӗн чан сассн. Чӑваш ҫынни тӳнлеттерет те тӳнлеттерет мӑн чана хӑйӗн сулмаклӑ чышкипе. М ӗлыон-мӗльюн чышкипе.
«Ч ӑваш чӗри! Х ӑю лӑх вучаххи
П улса тӑр! Ы лтӑн ш ӑратан
Х уран пек чаш кӑрса вӗре...» —
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вӗҫсе килет А нӑҫран канлӗх тупайман хӑю лла чӑваш
сасси.
«Касакассй ачин ӳч ӗ инҫетри У крайнӑ ҫӗрӗнче выртать пулин те, чунӗ Чӑваш ҫӗрӗнчех-м ӗн, чӗри паян та
ҫирӗм м ӗш 'ҫулсенчи хӑватпалах тапать,
чӗлхи «хӗвел
кӑварӗпе вутланса» тӑрать м ӑнтарӑн вилӗмсӗр Ҫеҫпӗл
Мишшин. П уян-ҫке чӑваш халӑхӗ м ухтавлӑ ы вӑл-хӗрӗп е» ,— тесе ш ухӑш лам а ӗлкёртӗм кӑна, Т ухӑҫран тепӗр
Ш ӑпчӑкӗ янраттарса ю рласа ячӗ:
«Вӑранӑр, тапранӑр, чӑвапг ҫыннисем!
Тапран эс вӑрҫма, выҫӑ халӑх!
Х алӑх хӑй ҫиллине кӑтӑртӑр!
Малалла, малалла, малалла!»
Пуш кӑрт чӑваш ӗ, П ӑртта ачи Кӗҫтенттин Иванов та
ч ун ӗп е н есӗл сен ҫӗрӗн чех иккен.
Вӑл та тӗлёрме памасть х ӑй ӗн тӑван халӑхне: вӑратать, куҫне уҫтарать,
малалла чӗнет. Маттур, тав сире, ӗм ӗр-ӗм ӗр халӑх асӗнче
те ӑсӗнче нурӑнакан паттӑрсене! Т ухӑҫран п уҫласа А нӑҫа
ҫитичченех йӑш ӑлтатать-ха Чӑваш тинӗсӗ, хӑй пурри
ҫинчен ҫут тӗнчене аса илтерсе, хум н е ҫапсах тӑрать. Ч а
не те чарӑнмасӑр янӑрать. Ш ӑпчӑкӗсем те ывӑнма пӗлмесӗр ю рлаҫҫӗ. П урнӑҫ симф онийӗпе киленсе тӑнӑ лӑхӑтра
сисм ен те, ҫурӑм хы ҫӗнчи ш ӑв-ш авпа вӑртах ҫаврӑнтӑм.
Эккей! Кама куратӑп?! «Кӗрхи кунри тамаш ана». Ҫитӑр
мучин качаки темле кулӑш ла лава м екеҫленсе туртса
хӑпарать. У хутник йӗлтӗрӗсене хӑм а татӑккисемпе ҫапса
ҫун а пекки тунӑ та, ш ӗш кӗ туйисем хуш ш ине вӑрӑм сухала кӳлсе тӑратнӑ та, ямш ӑкӗ, чӗлӗмне паклаттарса, улпут n ek сарӑлса ларса пырать. Ҫурӑмӗ хы ҫне ик кӗпҫеллӗ
пӑш ал ҫакнӑ хӑй. Пастай, пастай, ара, Л апш у Ҫтаппанӗҫке ку? Ма мулкач кӗтӗвӗ кӳлм ен-ха? А рӑслан хӳринчен
тытса, ю ман хӑвӑлӗнчен пӑхса та пымасть. Кӑвакал ҫине
ларса та вӗҫмест. Качакапа...
— Трр-ррр! Ш уйттан кӗвенти! — тилхепине туртса карӑнтарчӗ те вӑл ҫёре яш пек сиксе анчӗ.— Салам пултӑр,
Иван Мучи. Курманни сана... Х ӗр ӗх пилёк ҫул та ҫитрӗ
нуль?
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— Ҫаплах, шӑллӑм, ҫап л ах,— тетӗп хаш! сы власа.—
Вӑрҫӑ-харҫӑ хы ҫҫӑн кӑшт та пулин мамӑк тӳш ек айӗнче
выртса канас-ха тенӗччӗ те, ҫук, пулмарӗ. Самана кисревӗ мана та тӑратса лартрӗ. Ю рамасть иккен ҫывӑрма. Вӑранмаллах пулчӗ. Унсӑрӑн...
— У нсӑрӑн Ҫӗр чӑмӑрне те тепӗр майлӑ ҫавӑрттарма
тытӑнаҫҫӗ манран та ӑслӑ палкавҫӑсем. У йӑха та туртса
антарса пайлама пуҫлӗҫ хатӗррипе пуяс текенсем. Х ӗвеле
те хупласа хӑй сен ҫутине ҫеҫ тӗнче- ҫийӗн ялкӑш тарма
хатӗр мухтанчӑкӗсем.
— Эх, самана, сам ана,— тетӗп.— Нивуш лӗ эпёр тӑмана?.. К ури куҫа курмӑш тӑватпӑр. Сӑмса умӗнчи камите
ҫӑвар карса пӑхатпӑр. Камит мар, траги-камит кӑтартаҫҫё. Аслӑ ҫулпуҫӑн палӑкне туртса антарса аркатаҫҫӗ... Ун
вырӑнне тепӗр аснӑ ҫулпуҫӑн палӑкне ылтӑнран ш ӑратса
лартма хатӗрленеҫҫӗ.
— Х ӑруш ӑ, хӑруш ӑ п урнӑҫ пулса кайрӗ, Иван М учи,—
тавралла ш икленсе пӑхать Л анш у Ҫтаппанӗ.— Ҫавӑнпа
эпӗ нӑш ала авӑрласах тӑратӑп.
— Мӗн эсӗ тата паян пуш ӑ лавпах? — ыйтатӑп унран.— Е Ҫӗрпӳ пасарӗнче, е Ёсмӗлте сутса пӗтертӗн тискер кайӑкна?
Л апш у Ҫтаппанӗ алӑ сулчӗ:
— Мӗн пасарӗ халь. Х алӑхӗ пуханмасть. П уш ш и пуш ах мар-ха, кӑшт-кашт тыткаламалӑх упраса хӑварнӑ
тирне. Эс итле-ха, пӗр вӑрттӑнлӑх пӗлтерем сана.
— Мӗн-ха?
— Тискер кайӑкӗ те, вӗҫен кайӑкӗ те таҫта тӑрса ҫухалчӗ ку ахӑр саманара. Х алӗ эпӗ, ӗҫсӗр тӑрса ю ласран
сехӗрлепнипе, кармаҫӑварсемпе бю рократсене тытма тухнӑ. Кӑмака ҫинче хӑяккӑн выртнипех тутӑ пулаймӑн.
— Ма тата лаш апа мар? Автомаш инӑпа мар? П уйӑспа
мар? Еропланпа мар?
— Каларӑн та ҫав. Камран мӗн ыйтса илен. Манран
пурте сехӗр лен еҫҫӗ те. Мана пурте юратмаҫҫӗ-ҫке. Ман
умра пурте алӑка шарт! хуп са лартаҫҫӗ вӗт.
— Камсем? .
— Паллах, халӑх мар. П уҫлӑх тавраш. Эпӗ вӗсене
ялан муш ка ҫинче тытса тӑратӑн-ҫке.
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— Мёншӗн?
— Ара, хӑш ӗ-пӗри ытла п уҫтах автанла хӑтланать.
Ч ӑх уш кӑнне сапса панӑ тулла хӑй пӗччен качлаттарса
хы рӑма чикет. Тепри, мӑйне пӗлӗте ҫити тӑсса, хал ӑх ҫине
ж ираф ла пӑхать. П уш параппан ҫапакап, ҫӑм ах вырӑнне
хы вӑх ҫитерекен сахал-и? Эсӗ вёсене хӑвах аван пӗлетӗн,
чӑваш халӑхӗы кулӑш ҫи.
— Тем ш ӗн кулас килм ест-ха ман п аян,— тетӗп .— Тӗлӗннипе хытса кайрӑм.
— Ч ӑнах та, сӑн у улш ӑнчё.
— Ҫитӑр мучин вӑрӑм сухал ӗ утм ӑлта та кӑвакарман- ш ӑн тӗлӗнсе шалт антрарӑм.
— Ара, ма ватӑлас ун, симӗс калчагха тӑранса иурӑнаканскерӗн.
— Ҫапла, ҫирём тӑххӑрм ӗш ҫулта Михаля мучин ял
хӗрринчи ани ҫине калча ҫиме кӗртсе янӑччӗ эпӗ вӑл
ӑрсурнике. Ӑна кура М ихаля мучи хӑйӗн сур ӑххи сен е
Ҫитӑр мучин ани ҫине ху са янӑччӗ. П уҫланнӑччӗ вара
кӳрш ӗ-арш ӑн, ял-йы ш ӑн выльӑхӗ пӗр-пӗрин анхше тасатма. Ш акла пуҫ пекех туса янӑччӗ. Ҫавӑн хы ҫҫӑн кашнин пуҫн е «мӗнле пурӑнас-ш и килес ҫул» тенӗ ш ухӑш
пӑралам а пуҫланӑччӗ.
— Качакан сухал ӗ вӑрӑм та, ӑсё кӗске ҫав,— «урхамахӗ» ҫине йӗрӗнчӗклӗн пӑхса илчӗ Л апш у Ҫтаппанӗ.—
Вӑт вӑл, пӗр тӑнсӑр пуҫ, мӗн. туса хурать, Иван Мучи.
П уҫласа пар кӑна. Кайрӗ вара... А рканчӗ тӗнче... Пета.
Вӑт самана... Качаку вара сан вилӗмсӗр, пурнать. «Ста
лин ӗни» тепӗр хут ҫаврӑнса ҫитрӗ. Х алӗ те чӗпӗтет ют
курӑка, юр чавсах кӑшлать. Пӑлан пек. Ӑна к ура ытти
выльӑхӗ те уя хӑпса тухнӑ. К олхозӑнне, совхозӑнне, ҫӗрш ывӑнне п уҫ ҫӗклемесӗр тӑпӑлтараҫҫӗ. П ӗр-пӗринпе тӗкӗш се, иӗр-пӗринпе ҫӗрён-кунӗн, хӗлӗн-ҫӑвён туллаш са
качака сухал ӗ пек юлнӑ анине тӑпӑлтараҫҫӗ. Тапӑлтатаҫҫӗ.
Ҫав вӑхӑтрах п урн ӑҫӗ ю хӑнать. Ялта лаш а юлмарӗ. Ш упаш кара каймалла. Мӗнпе? Ҫавӑтрӑм та утрӑм вара Си
тар мучин качакине. Ҫуна кӳлмелле. Ҫуккӑ. Ӑ на-кӑна
туса аппаланаҫҫӗ-и халь. А эроҫуна кӗтсе лараҫҫӗ. Юрать
Ч улкаҫ К уҫм и парнелесе хӑварнӑ хӑма йӗлтӗрсем пур.
Катӑк пуртӑ п екех кирлӗ пулчёҫ. Тытрӑм та майлаш тарй

тӑм. П ӗлессӳ килсен, Иван Мучи, ӗлёкхи хатӗр-хӗтӗре
тумаҫҫӗ халь. Чӑвашра тӑм курш ук, йывӑҫ кашӑк-чашӑк
ӑсталамаҫҫӗ. Ҫӑкӑр пӗҫерм еҫҫӗ килте. Ш ӑрттан ш ӑрши
тухмасть. А лӗҫ промысли хӑрнӑ, тымарӗ чӗрӗлеймест. Сӗтелӗ те пуш ӑ, чунӗ те пуш ӑ чылайӑшӗн. Пӑчланчӗ аваллӑх илемӗ.
— Йӑлтах пӑчланман пуль-ха,— тетӗп.— Ч ан сасси илтӗнет-ҫке, Ҫтаппан тусӑм. Ҫӗнӗ чиркӳсем уҫӑлаҫҫӗ, тет.
Ч иркӳ праҫникӗсене тавӑра пуҫларӗҫ,
— Чан сасси-и? Ҫак сасӑ-и? Ч иркӳ чанӗн сасси мар
вӑл. Чӑваш халӑхӗн сасси. Х ӑйӗн йӑли-йӗркине, хӑйӗн
культурине ҫӗнетм е чӗнекен сасӑ. Ҫав чана ҫапакансем
чӑннипех тупӑнчӗҫ. Вӑйлӑ вёсен аллисем. А нчах та ҫав
алӑсене ҫы хлантаракан путсӗрсем те рур теҫҫӗ-ха. Саванпа васкатӑпЛ Н упаш кара. Атя, лар, пӗрле вӗҫтерер. Ш анчӑклӑ тус вӑл — пурнӑҫ сиплӗхӗ. Тен, пулӑш ӑпӑр инкеке
кӗрсе ӳкнӗ маттурсене.
Л апш у Ҫтаппанё чӗлӗм кӗлне хутаҫҫа силлерӗ те
хаш! сывласа ячӗ:
— Ч ӗлӗм кӗлёпе п ӑхӗ те ылтӑнран хаклӑрах пулса
кайрӗ халь. Эп вӗсенчен шӑкӑлат туса ӗмсе ҫӳретӗп. Вӑрҫӑ вӑхӑтёнче те тапак паянхи пек хаклӑ пулман. Чикан
майрисенчен пӗр чӗптӗмне пёр тенкё парса туянтӑм. Тем.
пуш м акӗсене каялла тӑхӑннӑ пуҫлӑхсем ертсе пыраҫҫӗ
пулмалла ҫӗрш ы вне.— Унтан вӑл мӑкла така тирӗнчен
ҫёлетнӗ алси ӑш ӗнчен Ш ашкине кӑларса ячӗ те качакана
Ҫ5ф ӑм тӑрӑх хӑва хуллипе туртса касрӗ.— Малалла!
Ҫитӑр мучин вӑрӑм сухал ӗ пире туххӑм рах хулана
илсе ҫитерчё. Пыратпӑр ярлаттарса пӑрлӑ асфальт тӑрӑх.
Мён тёрлӗ кӑна сасӑпа пиклеттерсе-нартлаттарса саламламаҫҫӗ-ш и пире кабинӑран пуҫ кӑларса пӑхакан рулевойсем. Ҫул юппинче тӑракан хурмӑллӑ юпа вӑрӑммӑн
ш ӑхӑртнипе качакан тпӗвёр сухал ӗ чӑгаӑлах ҫёкленчӗ, хӑй
тап! чарӑнчӗ. ИГашка чалт! сиксе алса ӑшне чӑмрӗ. Х улпуҫҫийӗ ҫине мӑшӑр ҫӑлтӑр ҫакнӑ лутака чӑваш васкамасӑр утса пычӗ те пирӗн ума, сылтӑм аллипе чеҫ пачӗ:
— Л етенат милици Иванов! Что са дранспорт?
— Гуж евой-полевой,— ш ёвёр сухалне ш ӑлкаласа хуравдарӗ Лапш у.
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— К акуй?
евой? Оскор-блять?! — сӑм ахне тата-тата
тарӑхуллӑн каларӗ автоинспектор.
— Ы вӑлӑм, чӑваш ачиех вӗт эс, чӑн-чӑваш ах, питӳк у ҫу та, сӑм су та, чӗл хӳ-ҫӑвару та, кӗлеткӳ те хам арӑн а х ,— лӗхлетсе илчё Ҫтаппан.— Х у «евой» тесе илтнёш ён
вара эпир пӗртте айӑплӑ мар. Эсё пире х у чанах та тем
«оскорблячёпе» кӳрентерсе хутён.
—■ Малчать! Са непотчинени снате што? Миком от
правлю тута, кута слетую т на «черной вороне». Тайте
рики'страци уттоҫтворени на транспорт!
Л апш у Ҫтаппанӗ тин сасапах кулса ячё:
— А ха-ха! Ай, камит... Ҫӑханпа хӑратать, мапа, тёнчери чи паллӑ сунарҫа. Эн ӑна ак ҫапла ш аплаттаратӑп.
Х а-ха-ха! М ёнпе хӑратать... Эс, ывлӑм, итле те мана хёл ху н а тӑратарах, вара ёнен, П ёлетён-и, Ҫитӑр мучин качаки ку. Н уш апа кӳлсе тухнӑскер. У н вырӑнне арӑслан
пулнӑ пулсан-и халь?.. Сан птаршу та ю лас ҫук ҫакӑнта.
Тем хуч ё ыйтса лёпёртетет. А ра эп унпа, ҫак ш уйттан
кёвентипе, ни чиркӳре венчете тӑман, ни ялсуветёнче ҫыранман. Ак, свидетель пур. Иван Мучи ҫирӗплетсе парать.
— Ч ӑнах Л апш у Ҫтаппанён матки мар вӑл. Ҫатракассинчи Ҫитар мучин качаки. А ми — ама вы льахах ёнтё.
Ёненм есен, хӳр ине ҫёклесе пӑх,-^ тетёп ӑш ра кулса.
— Не палтать! Кте потхвариики? П е р е т н и й .. Сатний.
Куток есть?
Качака ӑнланнӑ пекех ҫийёнчех «М е-ке-кек!» терё вӑрӑммӑн. Л апш у кут айёнчен йапар-япӑр тиле тирё турт
са кӑларчӗ те м илиционера тыттарчё:
— Тавар? Хварни, терён-и? Х ӑвармасӑр, ара, хам ёр
сы хлавҫӑсем валли те хӑвармасӑр, сире валли кут хы ҫёнче
планах пур. Me, савӑнтар пӗр-пёр пикене.
Ҫул хуралҫи тилле кёске кёрӗк ӑш не чӑмтарчё те сылтӑм алдиие хӑлхи ҫум не ҫывхартрё.
— Яла кайсан аннӳне ҫакӑн пек ӑсла ывӑл ҫуратса
ӳстерн ёш ӗн пиртен, Л апш у Ҫтаппанӗпе Иван М учирен,
пӳрте ш ӑнӑҫайм и салам кала. Но, малалла, ш уйттан кёвенти! — тесе тилхепене туртрё. Кӑшт аяккарах кайсан,
вал хӑлхаран пӑш ӑлтатрё:— П урте илеҫҫё халь: мили8

цийё те, егерӗ те, леснике те, тем тӗрлӗ п уҫл ӑхё те. Тем
те илеҫҫё. Пар кӑна. П ӗтӗм ҫӗрш ыв— ултав ҫӗрш ывӗ, вӑрӑ
ҫӗрш ывӗ, иарас-илес ҫӗрш ывӗ пулса кайрё. Пурте пӗрпӗрин пурнӑҫ анине ак ҫак Ҫитӑр мучин качакилле ҫапҫутӑ ҫутатса х ӑ в а р а ҫ ҫӗ ..
Х ула варринче пире ур ӑх никам та тытса чаракан
нулмарӗ.
— Ял кулли мар-и, Ҫтаппан шӑллӑм? — ыйтатӑп кунран.
— Ял кулли кӑна мар — тӗнче кулля, Иван М учи,—
тет вӑл ман еннелле ҫаврӑнса.— Ч ӑн та, пирӗн чӑваш
пек ухм ахланаканни ҫукрах пуль. Уничерен тухса ӗлкӗричченех м анатпӑр-ҫке тӑван аннемӗр чӗлхине? Х улара
вырӑсла перкелеш се хам ӑр ята яратпӑр. Ни вырӑсла, ни
чӑвашла мар чӗлхепе пакӑлтатаканни мӗн чухлӗ? Ачисем
хӑйсем хӑш йӑхран, хӑш халӑхран тухнине те пӗлмеҫҫӗ.
Тьфу! Тутарсем ех унащ кал мар...
— Ч ӑваш а кӑшласа яракан чире чарса лартмадли эмел
ш ыраса тупнӑ тенине илтрӗм эп. Ч ӑнах-и? — кӑсӑклантӑм
ҫавна май.
— П ӗлетӗп,— терӗ Л апш у,— Н ум ай ш авларёҫ ҫав эмел
пирки. Эмелне ш ыраса тупакансене хӗр хен м есӗрех кӳпкенине те астӑватӑп. Эй, пётӗм халӑха сиплеме пуҫличчен
вӑл эмелпе тин ҫеҫ ҫуралнӑ ача та ман пек сухаллӑ пулса
тӑрӗ-ха.
— А слӑ Канаш ра та, -парти ш табӗнче те хытӑ калаҫаҫҫӗ тет чӑваш халӑхн е чечеклентерес пирки.
— К алаҫасса калаҫаҫҫӗ, хутн е те ҫырса купаланӑ тет,
пӗлӗте ҫитиех, ҫавӑн тӑрне хӑпарса чӑваш хӑш кӗтесре
хӑйӗн чӗлхине ҫӑтса янине п ӑхса киленеҫҫӗ, тет. Ч ечек
лентерес пирки вара... чечек вӑл ш ӑвармасан хӑрса ларать.
Ман халӗ ҫав тӗлӗнмелле эм еле ш утласа кӑларакансем пе ҫав тери курса калаҫас килсе кайрӗ, ҫавӑнпа эпё
Ҫтаппана чан сасси илтӗннӗ еннеллё туртма каларӑм тилхепене.
— Ёлкӗретпӗр,— терё вӑл.— Хырӑм ҫурӑм шӑмми ҫум не ҫынҫӑнса ларчӗ-ха.
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— Юр-вар кирлех п уль,— килӗш рӗм эпё те кӑвапа тӗлӗнче тем пӑкӑртатнине туйса.
— У кҫу пур-и? — ыйтрӗ Л аншу.
Вилсен хама ӑсатма пынӑ- ҫынсем ш ӑтӑк тӗпне пӑрахнӑ вак укҫасен е, сы х ятне тесе, чиксех тухнӑччӗ, ҫавсене
ш ӑнкӑртаттарса кӑтартрӑм.
— Э-э, тӑванӑм,— табакпа сарӑлнӑ ш ӑлӗсене кӑтартрӗ
Ҫтаппан,— ш ӑтӑртатаканни кирлӗ халь. Ман хам ӑн та
ҫукрах укҫи. Юрӗ, вилмӗпӗр.
Тир парса хы рӑм сене суйса тухрӑмӑр.
Л ап ш у Ҫтаппанӗ К уҫм а Ч улкаҫа асӑнма тесе эрех
туянасш ӑн пулчӗ. «Косынка» кирлӗ, терӗҫ. А нланмасӑр
чуптартӑмӑр мӑн лавккана. Ак тамаша! Пропискӑсӑр тутӑрне те сутм аҫҫӗ. Эп Ҫӗр ҫинче ш утланмастӑп, тӗнчипе
паллӑ сунарҫӑ Ямаш вӑрманӗнче пурӑнать. Мӗн тумалла?
А сӑнм асан, Ч улкаҫ тытса хутлатса лартма пултарать.
Х айхи к ӗпӗрленӳ патнех васкарӑмӑр. Тӑн кӗнӗ хы ҫҫӑн
«косынкине» пӗр мулкач тирӗпе улӑш тарса, пуш кӗленчине пакш а тирӗ парса, эрехн е сӑсар тирӗпе илсе тухрӑмӑр-тухрӑмӑрах.
— Пӗр мӑн ӗҫ турӑмӑр, тӑванӑм ,— ярӑнакан пырне
пӳрнисем пе хӗстерчӗ Л апш у,— малалла! Х улана килнӗ
пек ч ухн е, сахӑрне те, кёрпине те, м акаронне те, маргаринне те, тип ҫуне те, супӑнне те тултарса каяс-ха.
— Талонна... Талонпа... Талонпа...
. Х альхи музы ка пек кӗрлекен «па-па-па» пуҫа минретсӗх ячӗ. А птранӑ енне Ҫтаппан ш ӳтлем е пуҫларӗ:
— Талонсӑр мӗн сутаҫҫё Ш упашкарта?
— Т инӗс купӑстипе секс кӗнеки,— ихиклетрӗ пӗр ш ӑлйӗрен.
— Качака та ҫимен апатпа сиксе-сӗксех пулас ҫук-ха,
хӗруп раҫӑм ,— куҫне мӑч хуирӗ Л апш у Ҫтапианӗ,— Ахаль
купӑста пур-и? Ман «ӑйӑр» выҫӑ. Г1арӑр-ха апла пулсан
пер лав?
— Ҫук ҫав, каш нин пуҫне пӗрер п уҫ ҫеҫ сутма юрать.
Норма.
— Икӗ пуҫлӑ пулсан та-и?
— Ан кулӑр, икӗ пуҫлӑ ҫын ҫуккӑ.
— П ур. Эпир Иван М учипе иксӗмӗр те икӗ пуҫлӑ, Ка10

чакана ш утласан. М ӑйракпсене... Куҫна йӗпе кӳлӗре пштерсе тӑриччен, хӑвӑртрах турттарса пар пире ҫичӗ пуҫ
купӑста. Ч ӑнах, ман качака выҫӑ.
— Эх, ватсупнӑсем, нихҫан та ватӑлмасть пуль вӑл,
арҫын тенн, сӑм ахне пуҫарса нар кӑна,— текелесе тин
пӑркаланма пуҫларӗ сут у ҫӑ .— Секс кӗнекпне те илме ан
манӑр.
— Вӑт к у интерхӗр пекех, пнтереслӗ х ёр ех ,— вӑрттӑн
ш ӑл йӗрсе, купӑста м иххине ҫурӑм ҫине ҫавӑрса хучӗ
Л апш у Ҫтаппанӗ.
Ч ун уҫҫиллӗ сасӑ пире «Сеспель» кинотеатр хыҫне илсе'
ҫитерчӗ. Тӑватӑ хутлӑ тӑваткал ҫурт умӗнче чарӑнтӑмӑр.
Качакана чӑрӑш ран кӑкарса, анлӑ алӑкран кӗтӗмёр. Тӗлӗрсе ларакан ватӑ хуралҫӑ ҫум ӗпе сылтӑмалла, иккӗыӗш
хута, улӑхрӑмӑр.
— Камсене куратпӑр?! Хӑнасем килчӗҫ!
Икӗ пӳлӗм рен сиксе тухнӑ вунвиҫӗ пике, виҫӗ пӳлӗмрен вӑркӑнса тухнӑ вунҫичӗ йӗкӗт туххӑм ра сырса илчӗ
пире. Ы йту хы ҫҫӑн ыйту: «Епле килме пӗлтӗр». «Ы вӑнмарӑр-и?». «Вучах» умӗнче ӑш ӑнас теместӗр-и?». «Пикегге»
паллаш ас килмест-и?».
«Тӗпеле» иртӗр!».
«Кӗрекене»
ларӑр!
Ш ӑв-шава илтсе пулас, хӗрринчи пӳлём рен йӑл-йӑл
куҫлӑ, кӑмӑл куллиллӗ сӑн-питлӗ, вӑтам пӳллӗ чӑваш
тухрӗ те пире черетпе ыталарӗ:
— Акӑ ӗнтӗ, пирӗн чи чаплӑ хӑнасем те ҫитрӗҫ. Х ӑҫантанпа кӗтетпӗр сире. Турри пур иккен. К ӗлӗ тунине
илтрё. Ярса пачӗ вӑхӑтрах. Сирӗнсӗр пӗтетпӗр. Халран
кайрӑмӑр. Паллашар, эппин. Эпӗ...
— Эсё — Ю хма,— терӗ
хавассӑн. — Чӑваш ӑн
те
нор вутлӑ Мишши. Эпӗр кӑна мар, тӗнче пёлет сана, Tlaтӑрьел йӗкётне. Ман Ч улкаҫ та манмасть. Эс пире, «Кӑвак ҫӗмрен» ҫине лартса, «Мускав ҫулӗпе» Раҫҫей чӗри
патпе ҫитертӗн, тӑван халӑх «Терменне» ҫёршыв ҫнйӗн
ҫӗклерӗн. Тёнче касса ҫӳрекен сан <ПТурҫамку» хыҫҫан
лёпёстетсе ывӑнчӗ ӗнтӗ мап Ш атк а. Ҫамрӑк кашкӑра йытӑ
хуса ҫитни хӑҫан пулнӑ ӗнтё вӑл.
Тӳррипе каласан, хам опӗ
ҫак кӑра кӑмӑллӑ, уҫӑ
чунлӑ, ҫилёмлӗ, хём лё, каялла чакман чӑваша курманччӗ.
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илтессе вара ун ҫинчен илтсех выртнӑччё. Тӗлӗнмелле туйӑм лӑх, ӑш ӑ туртӑмлӑх ю хса тӑрать унран.
— П ирӗн президент к у,— уҫҫӑн кадаҫм а пуҫларё ю наш ар тӑракан йӑрӑс п ике.— Виҫём ҫул м ӗнпур чӑваш халӑхӗн суйлапӑ
ҫыннисем
Ш упаш кара пухӑнчёҫ. Аслӑ
Канаш а. Ӑ спуҫлӑх пӗрлӗхӗ турӑмӑр. У пӑн тёп уш канне
ертсе пыма хисеплё М ихаил Николаевича ш анчёҫ. Эпё...
— Эсё-и? Сана та пёлм ен ҫын ҫукрах пуль хэл ё таврара, хёр ӗм ,— каллех пӳлчё Л апш у Ҫ таппанё,— Сарпи,
Сарпикеҫём. Эсё, Раиса, чӑваш хӗрарӑм не м ёнле пысӑк
парне тум а "пултарнине те пӗлетпёр. «Ёҫхёрарӑм ёпе» киленсе ӳсн ӗ-ҫке, халӗ сан «Пикӳпе» йапапастпӑн.
— Т ухай м ар ӗ-ха ж урналё, халӑх патне ҫитеймерё, ырӑ
ҫы ннӑм сем ,— хӗвеллӗн йӑлкӑш акан Сарпин пичё ҫийён
ҫавраҫил ваш кӑртса иртрё.— Ҫав парнене хатӗрлессиш ӗн
ёнтё чёресёр пулса лара пуҫларӑм. Михаил Николаевич
та, авӑ, хӑйне ҫак турта хуш ш ине тӑратнӑ хы ҫҫӑн, куҫ
ум ён ч ех ш уралм а тытӑнчё. П улӑш атпӑр тесе сӑм ах параҫҫё, анчах хӑйсем сӑм ахё айнех пулаҫҫё.
— Камсем? — чун кӑсӑкланнипе ыйтрӑм чӑтаймасӑр.
— П ур ун та,— тёллесе кӑтартрё ҫӳлелле пёр пики,—
Суя патш асем.
— Т ӗр ёсех калать,— хёрӗвне чараймасӑр калаҫрё Сар
п и.— Парти комитечӗ, Аслӑ К а н а т , М инистрсен Канаш ё,
халӑх хӗтӗртнипе, чӑваш культурине ҫёклемелли пӳрне
хулӑн ӑш мероприяти йышӑнчӗҫ. Чӑвагасен съ езч ё К уль
тура нентрё йӗркелерӗ. Ана «Вучах» хаҫатпа «Пике» ж у р 
нал кӑларма ирёк пачё. П уҫланчё вара ҫакӑн хы ҫҫӑн
ахӑрсамана. В ӗсем йышӑннӑ — пирён пурнӑҫламалла. Вёсем уп пирки Мускав таран м ухтаннӑ, пирён М ускавёпчс
хаш каса чупмалла: хаҫат-ж урнал валли хут тупмалла,
культура ден трн е чёртме вут-ш анкӑ хатёрлм елле. Ч упатпӑр лиска йытӑлла Ш упаш карпа Мускав хуш ш инче, х у лаком ҫурчӗпе Аслӑ Канаш ҫурчӗ хуш ш инче. Аллисене
сарсах, к ула-кулах кӗтсе илеҫҫӗ. А лӑкран п уҫ тайса ӑсатса яраҫҫё те... К аллех ҫёнӗрен пуҫлам а тттвет ҫав чупӑва.
Х ирёҫлесе, ҫирёпрех тӑрас тесе, сасса та хӑпартса п ӑхатпӑр. У наш кал та май ҫук. Рескомри хуравлӑ пёр ҫын
мана пӳлӗм рен кӑларса перессипе хӑратрӗ. Аптранӑ енне
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алӑри юн тымарне татса пӑхрӑм. Юн та хӑратмасть иккен
вӗсене. Этем ю нӗ те...
— Ют ю на хӑнӑхнӑ ҫын юнран хӑрамасть,— хӑй та
рах п ӑхса каларӗ тӗнчере паллӑ сун ар ҫӑ,— Хам лайӑх
пӗлеп.
— П урте пӗлеҫҫӗ вӗт-ха пире мӗнле йы вӑррине,— хуш са анлантарчӗ Юхма М ишши,— Эппр ним ҫук ҫӗрте ӗҫлеме пуҫланине те аван кураҫҫё. Ҫулталӑк ыт^а йӑтса
ҫӳрерём ак ҫак сӑран папкӑра ЧОКЦ канцелярине. Тӗнче
чӑваш не хваттерте йы ш ӑнса пурӑнтӑм. Ч ӑваш ьен комм унисчӗсен пуҫӗнче тӑракан аслӑ ҫын хӑй чӗлхипе хӑй
шантарчӗ вӗт иккӗмӗш хутри пӳлӗм сем сирӗн, культура
центрён, пулаҫҫӗ тесе. Х улари райкомсопе пӗтерчӗҫ те,
вырӑн пушанчӗ. Валеҫме патне ҫитсен, чи лайӑх ултӑ
нӳлӗмне чи малтан урӑххисен е арендӑна пачӗҫ, пире, вӑтӑр пилӗк ҫынна, ҫакӑнти
ултӑ тӑвӑр
пӳлӗм е чы хса
хучёҫ. Сӗтел-пуканне те пулин хаклӑ хакпа сутса хӑварчӗҫ-ҫке. Ч ӑваш сен культура пӗрлӗхпе кам кӑна укҫа-тенкӗпе, пурлӑхпа, усӑллӑ сӑм ахпа пулӑш масть пулӗ... Вӗсем
вара ҫав укҫа-тенке, п улӑш у укҫине, урӑхла майпа пирӗнтеп реском кӗсйнне сӑптӑрса илеҫҫё. Х алӑх укҫппе.
Чӑваш халӑхён культурине ҫёклемеш кӗн хӗрхенм есӗр
панӑ укҫана ҫаратаҫҫё. Мён ку: куланай-и, хысна-и? Х айсем тумалли нум ай ӗҫе хам ӑр тӑрӑш нипе пурнӑҫланӑш ӑн
епле «ырӑпа» тавӑраҫҫӗ? Тутарстанра, М ариэлӗнче рескомсемпе Аслӑ Канаш сем нйм ӗн хӗр хен м еҫҫё хӑй сен тӑван
культуриш ён, аслӑ п уҫлӑхёсем чн малта п урн е те хавхалантарса, лул ӑш са пыраҫҫӗ. Пирён?..
— «Вучах» хаҫата пичетлесш ён мар уй ӑх ытла унтакунта чуптарчёҫ пире,— илтӗнчӗ уш кӑнран.
М ӗнпур чӑваш сен хаҫатне чӑваш сем пичетлесш ӗн марри ҫинчен илтнипе п уҫ ҫине йӑлӑм вӑрманё пек ҫӳҫ ш ӑтса ларнӑнах туйӑнчё.
— Никам та пичетлесш ён мар. Мечёк тайна пек тапса
кӑларса яраҫҫӗ пире алӑкран. Йӑван П етёр ҫине, Петӗр
ТТӑван ҫине йӑвантарать. Ҫагтла йӑвалантарса сӑм ах купи
купаларёҫ ёнтӗ чӑваш хал ӑхё умне.
Сарпи куҫне-п уҫне ҫиҫтерсе илчё те шӑл витёр сӑрхӑнтарсах ҫирёплетсе хучё:
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— Ҫу-ук, тек ӗнтӗ никам та чараймӗ. Ҫӑлкуҫ та, пёр
ҫӗртен хупласан, тепӗр ҫӗртен тапса тухать. П урпӗрех
хӑй ҫул ӗпе юхать. П нрӗн халӑх ӑсп уҫлӑхӗн ҫӑлкуҫӗ те
тапать, мӗнпур чӑваш чӗрйн хӑвачӗпе тапать. Чӑваш пӗрлӗхӗн «Вучахӗ» ҫунать. Ун ум ӗнче чӑваш «Пики» вӑш таланать. Вутне хур сах тӑрать. Х ӑйӗн ӗҫченлӗхёпе. сӑпайлӑхӗп е, илемӗпе тӗнче ҫуттинче йӑлкӑшать. Чӑваш чанӗ
ҫапать, 'А спуҫлӑх пӗрлӗхӗ ҫум не чӗнет. Пур чӑваш а та.
Эсир те ҫитрӗр, авӑ, вӑхӑтрах. Сирӗн валли те ёҫ мӑй
таранах.
— Мӑйкӑчпа куян тытнӑ пек ярса ил-ха пӗрре мулкач чунлӑ хӑравҫӑ пуҫлӑхсене. Кӑтарт Л апш у Ҫтаппанӗ
камне: тилӗ пек чейисене мӑн ш ӑтӑка илӗртсе сиктер;
м ӗнпур бюрократНе пӑсарасем пек ҫӑка хӑвӑлне сиктер,
тухнӑ ч ухн е пӗрерӗн-пӗрерӗн шакка туяпа; карма ҫӑварсен е каш кӑра чӗлхерен тӑпӑлтарса тытнӑ пек тыт: «чышкӑсене» арӑслана хӳр ер ен ҫатӑрласа илнӗ пек ҫавӑрса
ил те, хӑйсен сӑм ахн е тытиччен ан я р ,— сӗнчӗҫ темиҫен
харӑс.
Мана та ӳкӗтлеҫҫё, мӗнпур п уҫл ӑх Салма ялӗнчен сикекен пӑрҫа ертсе килнӗ пек сиккелет пилӗк ҫултан та
иртсе кайнӑ вӗҫӗм сӗр канаш лу-тавлаш ура, ҫавсене кӗпий ӗм ӗп ех вӗри хуранта пӗҫерм елле, теҫҫӗ.
П урте ш авланӑ хуш ӑрах Л апш у Ҫтаппанӗ алса ӑш ӗнчен йыттине кӑларса камантӑ пачӗ:
— Ш ашка, ӳк йӗр ҫине!
Ё рӗхтерсе пыратпӑр Мускав урам ёпе анаталла. Ҫитӑр
мучи качакп ҫул варрипе сиктерет кӑна. Урамра тӑнӑ ч у х 
не ачасем мӑйраки вӗҫне йӑлтӑркка ш ар тӑхӑнтартса янӑ
та, милици машини пек кӗрлеттерсе, мекеклетсе ҫ.итсе
тӑтӑмӑр Аслӑ Канаш ҫурчӗ ум не. Эй, турӑ, ҫӑмӑл авто
машина кунта... Ш утласа кӑларма ҫук. «Пӗр-иккӗш не Ч ӑваш сен культура центрне парнелес пулсан, м.ӗн тери савӑнм алла»,— ш ухӑш ласа илтӗм эпӗ. А ран-аран вырӑн
тупса майлаш ӑнса тӑтӑмӑр. Л апш у качакана ҫур пуҫ
купӑста касса пачё те, кӗрсе кайрӑмӑр Аслӑ кермене.
Ш алта ҫапса хӗстернӗ пек халӑх. Ҫыннисене такам ятарласах суйласа пуҫтарнӑ, тейӗн, пурте хӗрем ес пит-куҫлӑ,
така хур анӗ пек хырӑмлӑ; пурте пӗреш кел хӑш та хӑш
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сывлаҫҫе, мӑш та мӑш тӑваҫҫӗ.
— Тинӗс тӗпӗнчи Ш упашкар пасарые куыта куҫарнӑим? — ыйтрӑм пӗр самӑрскерӗнчен.
— Не понимаю. П о-русски говорите,— кӑпка пуҫне
силлентерсе илчӗ вӑл.
— Х амӑрӑн чӑваш ҫӗрӗ ҫинче чӑваш лах калаҫас-ха,—
тесе Л апш у Ҫтаппанӗ хирӗнкелесе малалла талпӑнчӗ. Эпӗ—
ун хы ҫҫӑн. А нлӑ картлашка умне ҫитсен тин асӑрхарӑм:
манӑн сунарҫӑ ҫук. Ю рӗ-ха, тетӗп, таҫтах ҫухалм ӗ, унӑн
хӑйӗн ӗҫӗ.
— Юлташ, тӑхтӑр-ха, эсир кам патне? — кӑчӑк туртрӗ
мана хурмӑллӑ старшина.
— Эпӗ... мӗн... У нта...— текелерӗм те, хам кунта никама та палламаннине-пӗлменнине тата никам хуш аматне
те астуманнине аса илсе, ҫӑвара шыв хыпрӑм.
Х уралҫӑ мана пуҫ тӳпинчен пуҫласа ура тупанне ҫити йӗрлесе тухрӗ:
— К у мӗн хуранӗ?
— Така хуранӗ.
— К у тата м ӗн ҫыххи?
— Юман вутти.
— Мӗн тума?
— Вучах чӗртме.
— Аҫта?
— Ҫӳлте, пуҫлӑхсем патӗнче.
1— Х уранӗ мӗн тума?
Ан шарла, аншарли ю хтарма тесе ш ӳтлес тенипе чёлхе тӑрри кӗҫӗтсе кайрӗ, ӑна ҫыртса лартрӑм та, кунаш кал суйсан тытса та хуп ӗҫ тесе ш ухӑш ласа пуҫа этем
купи еннелле сӗлтрӗм:
— Ҫавсене...
— , Мӗн, ҫавсене? — куҫ ш уррине милици машини ҫинчи ҫутхӑратм ӑш пек ҫавӑрттарчӗ старшина.
Хӑвӑрт тавҫӑрса илтӗм те сӑм аха ҫемҫетсе ятӑм:
— Ҫавсене... шыва кӗртме кирлӗ хуранӗ. Тем тесен те
вӗсене чӑпӑл тунӑ пулас ҫук.
— Ҫапла пулм асӑр,— илтӗнчӗ таҫти шӑтӑкран тухнӑ
пек Л апш у Ҫтаппанӗн сасси,— Вӗсем сана хӑвна шыва
кӗртеҫҫӗ. К ур-ха, мӗн вёсен аллинче?
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М алтанах мӗнле асӑрхайм ан-ха ҫакна эн? К аш ниннех
пер ху л хуш ш инче «Библи», тенӗр х у л хуш ш инче — ҫара
кут майра. К у чун туртмӑш сене хам ӑн та хул хуш ш нне
х ёстерес килсе кайнипе чӑтаймарӑм, хӑю ллансах пӗр лутака арҫынтан ыйтрӑм:
— А ҫта пичетлесе тултарнӑ кусене? Ы тла чаплӑ-ҫке.
— Ӑ ҫта пултӑр, хам ӑр издательствӑрах. Эпир халь
мускавсенчен чаплӑрах кӑларма пултаратпӑр. Вӑтам А зи
таран пичетлетпӗр. Унти халӑхсен культурине ҫеклетпӗр.
Тупӑш кирлӗ. Рынок,— м ухтаннӑ вӑхӑтра куҫлӑхнр иккӗвиҫҫӗ хы вса тӑхӑнчӗ ку чӑваш.
— К ультура, чӑваш культури тата?..
— «Библи» — истори палӑкӗ. А на чӑваш ла ҫаннӑ. Ч ӑваш культуриш ӗн мар-и? Ҫара кут майра ӳкернӗ картина
та — искусство произведенийӗ. Ӑпа чӑваш валли кӑларпӑ.
Чӑваш культуриш ӗн мар-и? — пуҫн е ҫӗклемесӗр тӑн пачӗ
мана вӑл.
Тин ӑнлантӑм. У нпа-ҫке м ӗнпур чӑваш сен хаҫатне «Вучаха» типографи алӑкӗнчен кӗртме васкаман? Милицио
нер та, авӑ, ҫӳлте вучах чӗрттересш ӗн мар.
— Д окум ент кӑтартӑр?! — хаяр сасӑ ш артах сиктерчӗ.
— Мӗн докум енчӗ пултӑр хёр ӗх улттӑм ӗш ҫулта вилнё ҫыннӑн? — илтӗнчӗ каллех Л апш у Ҫтаппанӗн ҫурӑкрах
сасси.
— Вилнӗ ҫын?! Эсир, мӗн, тӑр кӑнтӑрлах мӑшкӑллас
тетӗр-им? П ӗлетӗр-и ӑҫтине?
— А слӑ К анаш ҫур тӗн ч е,— тетӗп лӑпкӑн.
Ҫав вӑхӑтрах таҫтан ҫӳлтен Х усанкай пулӑш м а персе
ҫитрӗ, чӑваш халӑхӗн тарҫи текен А тнерӗ мар, паллах,
Чӑваш х ал ӑхӗн поэчё, П етӗрӗ. Х ӑй ҫырнӑ йӗркесене вӑл
уҫҫӑн янраттарса вуларӗ:
«Ҫуралас ӑрусем ш ӗн манми,
Улш ӑнми кулӑш енчӗк х уҫи —
Вӑл И ллариус ывӑлӗ Мами .—
Капкӑнмейстер — Иван Мучи».
«Эпӗ те ҫирӗплетсе пама пултаратӑн вӑл камне! — тепӗр енчен кӑшкӑрчӗ Ҫӗпритун Ш ӑпчӑк.— Эпир унпа «Кап16

кӑнра» пӗрле ёҫленё, пӗрле юр юрласа пурӑниӑ, ак ҫак
юрра:
Ҫӑпата, ҫӑпата,
Куртӑн эсӗ хурлӑха,
Ҫӑпата, ҫӑната! Халё те тамӑк хур анён айне черетпе вут
хур са тӑратпӑр».
— Яснӑ! Артистсем эсир. К ӗркунне те пӗрисем банкет
вырӑнне пикет текен спектакль лартса панӗҫ ҫак ҫурт
умӗнче. Театр кирлё вӗсене, чаваш культури кирлӗ. Чӑваш
нӗлхи пуринчен аслӑ пулмалла теприсемш ён — ухм ахлан са чул картлаш ка ҫинче выҫса ларчӗҫ. Ёҫлеме вырӑп ҫук
вӗсемш ӗн. К ай яла, ҫёр ил те ҫёр теҫеттин — ӗҫле...
Сарлака алӑкраи хы рӑмсене ш ӑлса тухакан самӑр арҫын уш кӑнё пире хӗссе лартнипе милиционер каласа пӗтереймерё. Эпё вара унран ҫапла ыйтрӑм:
— Мӗн тӑвакан халах ку?
— Саккун кӑларакансем. Эрне хӗвёш еҫҫё ёнтӗ. Ял
ҫипчен, ҫёр валеҫесси пирки павраҫҫё,— вӑрттӑн пӑхкаласа ӑнлантарчӗ тумтир хураллакан хёрарӑм ,— Х ӑйсене
ярасчё пурне те яла. П илёк автарса тарлаттарасчё чӑн-чӑн
хресчен ёҫӗнче. Эх, апчах... Паян кунта кун, эрне прттереҫҫӗ- вёсей , ыран — тепӗр ҫёрте, виҫмине — таҫта. Сӑмах
купи купалаҫҫё, Сӑмах купи — тислёк купи мар. Ӑна тӑксан та тырпул пулмасть. Ҫавӑнпа, ҫавсене пула, выҫӑ
лпип. Ют патш алӑхра ыйткаласа ҫӳретпёр.
Инкене итленё хуш ӑрах старш пнаран тархаслатӑп:
— Яр мана ирттерсе?
— Ӑҫта?
— Ҫӳлтп пптшалӑха.
— Э-э, унта ҫитме ан васка-ха, мучп, ӗлкӗрӗн.
— Эпё ёнтё ҫирём пиллӗкренпех, мучи. Эпӗ ёнтё. Утикассинче ҫуралнӑ пулин те, утьӑкка сиксе пурӑнман.
ТЛуррисемпе те ҫапӑҫнӑ, ухм ахсем пе те кёреш нё. Л ере те
пулса курнӑ. Ҫёр ҫинчи ҫӳлти патш алӑхра ҫеҫ пулман.
Яр мана унталла. Каласмалли пур. П атш асемпе калаҫ...
— Мӗнле патша? П ирён патш а тавраш ӗ ҫуккӑ.
— Микул турӑ, мӑн турӑ амӑшӗ, хута к ӗр сем ех,— х е
рес хутӑм кӑкӑр ҫине.
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Ҫав вӑхӑтрах ҫурӑм хы ҫёнче Л апш у Ҫтаппанӗ мӑшлатни илтӗнчӗ.
— Эс тата мӗнлескер? — ыйтрӗ милиционер.
— Эпӗ-и? М ана та палламастӑн-и эс, ывлӑм? Эпӗ Лап
ш у Ҫтаппанӗ пулатӑп — тӗнчери чи чаплӑ та паллӑ сунарда. К ӗнеке вуламастӑн-им, К уҫм а Чулкаҫа...
— Ч ӑнах Л апш у Ҫтаппанӗ вӑл,— ҫирӗплетсе каларӑм
эп ӗ.— Пӗр каҫрах ҫӗр те икӗ куян та хӗр ӗх тилё, вӑтӑр
сакӑр пӑсара, ҫӗр кашкӑр, упа, арӑслан тытма пултарать.
— П алкӑрах ӗнтӗ, чӗлхен шӑмми ҫук ,— тин кулса ячӗ
старш ина.— Авӑ, ҫавсем те пуш параппан ҫапса, ҫак кивӗ
ҫурта йӑтса антараҫҫӗ пуль. К ӗнеке тенӗрен, мӗн,- пёлместӗр-им эсир чӑваш кӗнекине тахҫан ах ӗне ҫинине?
«Чышкӑ тытӑмӗнче» чӑваш мёнле хён-асап курнине Иван
Мучи ай-яй м ёнле кулӑш ла ҫырса кӑтартнӑ.
— Акӑ вӑл хӑй тӑрать сан ум ӑн та,— тӗллесе кӑтартрӗ
Л апш у.
— Иван Мучи-и?! Х а-ха, су е ҫ артистсем. М алтан сухал
ҫы пӑҫтарса килёр. Кайран... Мана улталайм ӑр. Х ӑлха ҫивчё ман. Илтетӗп, тӑнлатӑп эп ҫак ҫуртра мӗн калаҫнине.
Э-э, халӗ те м ӗш ӗрттерет теҫҫӗ ҫав хур а ёне чӑваш кӗнекине. Чӑваш кӗнеки кӑларса ҫитерейм ест чӑваш валли
Чӑвагагиз.
В ӗсем вырӑслине, укҫа ҫапмаллине, ытларах
ҫапаҫҫӗ. Чышкӑ аллинче вӗт вёссм те. Ч улкаҫсене вара
эпӗ пит лайӑх паллатӑп. Унта К уҫм а пулнине пёлетӗп,
анчах сана палламастӑп.
— П алламасан та пире эс, ывлӑм, ҫӳле ҫеҫ хӑпартса
яр,— йӑлӑнать Л апш у.
— Эхе, пӑш ална-и? Юрамасть.
— Смольнӑйра тата м ӗнш ӗн юранӑ?
— Ун ч ухн е революци тунӑ.
— Х алӗ те революци пырать-ҫке.
— Л ӗпёртетни мар-и? Мён, ҫавсем пӗр-пӗрне чӗлхепе
персе антарнине революци теттӗр-им?
Ҫапла калаҫкаласа эпир пёр мрамор картлаш ка ҫӳлерех хӑпартӑм ӑр-хӑпартӑм ӑрах. Ҫавна асӑрхаса, милицио
нер телеф онпа таҫта ш ӑнкӑравларӗ, «Псих...» тенине ҫеҫ
илтсе юлтӑмӑр. Пире хулран ҫатӑрласа тытрӗҫ те сисм есёр ех алӑк леш енне кӑларса тӑратрӗҫ.
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Акӑ, Аслӑ ҫурт ум не хур а вӑрӑм автомаш инӑсем кӗрлеттерсе ҫитрӗҫ. Алӑккисем пӗр харӑс яри уҫӑлчӗҫ те икш ер маш инӑран тӳр ех пӗрер ҫын тухрӗ. П урте мӑнкӑмӑллӑн, ш ухӑш лӑн п уҫа чиксе утрӗҫ.
Пӗри, тутине чӑмӑртаса тытни, хул хуш ш ине «Ш урча
таврашӗнче» кӗнеке хӗстерни, чарланпа чарласа хӑпарса
кайрӗ.
— А хӑртнех ку этем Ш урча тавраш ӗнчен,— тетӗп.
— Ҫук ҫав,— пуҫа кӑтӑрт-кӑтӑрт
хыҫать Л ап ш у.—
Ш урча тавраш ӗнчен пулсан, вӑл сенӗк йӑтса утмалла, х а 
лах п усм ӑрҫисене хирӗҫ вӑрҫӑ кӑлармалла. Ш ахраи вӑл —
Канаш . Канаш ра, хӑвах пӗлен, канашлакан, канаш паракан нумай.
Тепри, куҫлӑхне хывса тӑхӑнкаласа, коммунизм ялавӗн ҫурӑк хӑйӑвӗ тӑрӑх виҫҫӗмӗш хуталла ш утарчӗ.
—• К у кам тата?
— Ара, вӑл чӑваш сен тӗп идеологӗ-ҫке, халӑха тӑн
ҫитерекенни. К ӗҫ-вӗҫ ҫӗрелле вӗҫсе анас пек хӑр ах еннелле чалӑш нӑ.
Йыт пырши тӑрӑх хул вӗҫҫӗн улӑхакан ҫын чӳрече
хысакки ҫине хӑрах урипе м екеҫленсе тӑчӗ те, тумне колорада нӑррисенчен силлесе тасатрӗ, унтан аллине ҫулпуҫла ҫёклесе селӗгшӗн кӑшкӑрчӗ: «Тӑван ҫӗршыв хӑруш лӑхра!»
— Епле тӳрӗ ҫул вёсен ҫӳлты патш алӑха. Эпир ӗмӗрне
те ҫитес ҫук унта. Пире пӗр картлаш каран ытла ҫӳлелле
пусм а та памаҫҫӗ Чышкӑ тарҫисем ,— терӗм тусӑма.
— Ш ӑпах ҫак ю лташ семпе Вучах ум ӗнче чуна уҫса
калаҫмаллаччё те ёнтӗ пирӗн Чӑваш культури ҫинчен, анчах... Пире йы ш ӑну пӳлӗм ӗнче кӗтсе лараҫҫӗ нуль тесеши, чӳречерен кӗрсе тарчӗҫ,— терӗ, нӗлӗт ҫӳллӗш кутамккине ҫуна ҫине пӑрахса, Л апш у Ҫтаппанӗ,— Ю рӗ-ҫке,
кулянм аллах мар, ухутп ӑнӑҫлах пулчӗ. Сан така хуранне те кӗрес ҫук ку бюрократсемпе карма ҫӑварсем .— Ма
лалла! Чӑваш халӑхӗ чённӗ ҫёрелле! Авӑ, чанӗ кёрлет.
«Вучахё» ҫунать.
Чӑн та, халӑх чанӗн сасси, Аслӑ Канаш ҫурчӗ ҫине
пырса ҫапӑнса, ахрӑмла янӑрать. Анлӑ лаптӑкра ӑна Л е
нин та плтет, чӳречерен пӑхакан пуҫлӑхсем те илтеҫҫӗ.
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Вӑл сасӑран нимле хулӑн стеналлӑ пӳлӗм е тарса пытанеан та хӑтӑлаймӑн. Чӑваш чанӗ кӗрлет. Эпир те хамӑр
ҫул п а кӗрлеттеретпӗр.
Т епре куриччен!
1991 ҫулхи кӑрлачӑн 1-мӗш кунӗ.

Чышка тытамёнчех
К ӑҫалхи кӑрлачра эпир Л апш у Ҫтаппанӗпе иксӗмӗр
Ш удаш кара персе ҫитнёчче. Аҫтӑватӑр-и Ҫитӑр мучин ула
качакипе катаччи чупнине? Ш аш каран харакан милиционерсем яри ҫул уҫса параҫҫӗ. А ҫта кана ҫитмерӗмер, ӑҫта
кӑна нулмарамӑр. «И1урӑ ҫуртраы» пёр м ихе бюрократ
тытса тухнӑччё. М иххи ш ӑтак пулнӑ дирки пурте тухса
тариӑ ҫав. Тӗнчипе даллӑ сунарҫӑ Л адш у Ҫ тапдане ве
сен е у р ах тытма ш утлам арё. И нҫех тарайман та, дурте
вёсем черете вырыаҫса тӑнӑ та
(ку м ён черече дирки
кӑшт каярах каласа п ар ӑп ӑр -ха), тивес темерёмер.
Cap хер уп р аҫ куллипе ҫур кунё ирӗлсе ҫитне май, ҫунана урапапа улӑш тарса тан тухрё. К у вара чаплӑ арӑма
ыимпе улӑш тарм а май ҫук п ек ех дулчё. Ш упаш карта
лаш а урапи ӑҫтан туиап:’ К раеведени м узей ӗн ч ен те, Ча
пай м узей ён ч ен те вӑрласа тухаим астӑн-ҫке? И рӗксёрех
хам ӑран кооператив майлаш тармалла пулчӗ. 1 ӑкумент
тавраш ё ҫук та, хул а влаҫесем пдре ш ута илмерёҫ. Х улара у й нум аййипе усӑ курса, пёр лаптӑк суйл аса илтёмёр. Х ам ӑр валли тырӑ акса хӑвартӑмӑр, ҫӗр улм и лартрӑмӑр, ула качака вцлли к упӑста усет. «Йвлапшакач» ко
оперативе аталанать-ха.— Иван мучипе Л апш у Ҫтаппанён
тата Ш аш ка йы тӑпа сухаллӑ Качакан ҫирем м ёш ёмёр
вёҫёнчи туслӑ, аталану эртелӗ. П аянхи ҫӑмаллтай та урмаш п урнӑҫра тытӑнса тӑмаллах-ҫке ҫӗр ҫинче! Ҫапах та
Ш упаш кар тинёсӗн авӑрӗнче, сул ахаи ҫыраНра, ҫёр кӑшламастпӑр, хам ӑр ҫитёнтернӗ апат-ҫимёҫпе хы рӑма саплаш таратпӑр, мӑн элеватортан хӗсён се тухакан Ш траус
кеввипе таш ласа ур асен е ҫем ӗҫтеретпёр.
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Манӑн уйралмн тусӑм, ялан йышлӑ чёрчуниа апиӑланма хӑнӑхнӑскер, хуш ӑран ухутана та кайкаласа килет,
анчах йӑлӑмран пӗр каҫрах ҫӗр те икӗ куян та ертсе килеймест, пӗр лав пӑчӑр та турттарса таврӑнаймасть. Х ӗрарӑм ш ухӑш ӗ аптӑратрӗ тата...
Ҫав вӑхӑтрах сылтӑм ҫыранри кермен алӑкӗ тӑрринче
тӗлӗнмелле сӑм ахсем йӑлкӑш ма пуҫларӗҫ: «Пӗтӗм ҫӗршыври хӗрарӑмсен пӗррем ӗш курултайне хутш ӑнакансене
хёрӳллӗ салам!»
— Мёнле курултай ку? — тӗлӗнсе пуҫне хыҫать Л ап
ш у.— Эй, Ҫитӑр мучи качаки, эс пӗлместӗн-и?
Улайкка Ҫтаппан куҫӗнчен кӑнн пӑхса мекеклетет.
— Пӗлместӗн. Эсӗ тата, манӑн уйрӑлми тӑванӑм Ш аш
ка, тавҫӑратӑн-и?
Чышкӑ пек йытӑ алса ӑш ӗнчен сиксе тухать те, хуҫин
пит-куҫне ҫулла-ҫулла нӑйкӑшать.
— Эсӗ те пӗлместӗн. Кам пӗлет-ши?
— Ч ӑваш сене чӑваш лӑха вырӑсла вӗрентекен профессорсем пулма кирлӗ Ш упашкарта. Ҫавсенчеп ыйтмалла
сан.
— П ӗлм еҫҫё пуль вӗсем те, чӑваш ла маннӑскерсем. Ҫавӑнпа ӗнтӗ чӑваш писателӗсем чӑн чӑвашла ҫырнине хирӗҫ хирӗлм е тытӑнчӗҫ. «К урултая» ҫеҫ мар, «термен»,
«эткер», «ш урсухал» тенине те хирӗҫ вӗсем. Ю рать-ха
«ҫӑкӑр» тенине хирӗҫ мар. К урултай вӑл — чӑн чӑваш
сӑм ахӗ, аслӑ п уху, аслӑ влаҫ.
— Так, так, так...— таш ласа илчӗ Ҫтаппан.— Ӑ нланмалла. Х ӗрарӑм хӑрамасӑр, хӑю лланса, вӑй илесш ӗн пёр
купаиа пухӑнать. Каяр эпир те.
— Пире чӗнмен-ҫке? Эпир тата... арҫынсем.
— У нш ӑн кулянмӑпӑр. Эпир вӑл — эпир. Ҫиччас. Ман
тӗлӗнмелле эм ел курӑкӗ пур. Ямаш вӑрманӗнчи Уҫтук
варёпче татнӑскер.
Л апш у Ҫтаппанӗ нихҫан типмен сип-сим ӗс курӑка малтан хӑй чӑмларӗ, ун тан мана пачӗ. Ак тӗнче! Ман куҫ
ум ӗнчех вӑл хӗрарӑм пулчё тӑчӗ. Х ам вӑтанса кайрӑм.
Ш ухӑш та аскӑнланма пуҫларӗ. Л апш у ахӑл татса-я н и п е
кӗлеткене хы паш ласа пӑхрӑм: эпӗ те хӗрарӑм иккен! Ик21

сӗмӗр те ҫаппа-ҫарамас. Качакапа йытӑ та тӗлӗнсе пудсене пӑркалаҫҫӗ.
— Васкарӑн эс, Л апш у, малтан пирӗн хӗрарӑм кӗпийӗмӗ пирки ш утламаллаччӗ. кайран тин...— тетӗп нимлемарланса, алла ҫӳлелле ҫӗклейм есёр.— Яӗм... ӑҫта тупӑпӑр? Ленька патш а вӑхӑтӗнче...
- - Д а-да-да,— п уҫа хы ҫрӗ каллех Л апш у,— Ленька пат
ша ҫёршыври хӗрарӑм сен йёмне ш утласа ларнӑ, тет. Ун
вахӑтӗнче кашни хӗрарӑм пуҫне вӑтамран йӗм ҫурӑ тивнӗ, тет. Улӑш тарса тӑхӑнма
ҫапах та ҫур йӗм юлнӑ.
Хальхи Михала патш ан вара... каш ни хёрарӑма ҫур йӗм
ҫеҫ лекет, тет. Ҫавӑнпа... хӗрарӑмсем хӑйсем те ҫур ҫул
йёмпе, ҫур ҫул ҫаракутӑн ҫӳреҫҫӗ. тет.
— Эп уҫса пӑхм ан ҫав. Пӗлмес.
— Ч ӑн ах,— ҫирӗппӗн каларӗ Ҫтаппан,— Пире халь иксём ёре ҫурш ар йӗм пулсан та ҫитетчӗ.
— Талону ӑҫта? Кам парать сана йӗм?
Хамӑр та сисмен. Тавлашса тӑнӑ вӑхӑтра Ш ашка
асамлӑ вӑйна хывӑнса ӳкнӗ пирӗн ш ӑлаварсене чӑр-чар
тутарнӑ та пӗҫҫисене татса хунӑ. Акӑ сана йӗм пулчӗ те!
Лавкка та. патш алӑх суту-илӗвӗ те кирлӗ мар. Тӑхӑнса
ятӑмӑр. К ёлеткене тирпе хупларам ӑр. ТГГыв урлӑ сулӑпа
иш се каҫрӑмӑр.
«Общ ественно-политический центр» текен ҫӳллё ҫурт
алӑкӗ патне ҫитиччен хӑпарса ура вӑйӗ пётрӗ. Тем анлӑш,
ш утсӑр нум ай мрамор картлашка. Коммунистсен политвӗренӳ керменӗ ку.
— «Чӑваш сен общ ествӑпа культура центре» тесе ҫырса ҫапасчӗ «Общ ественно-политический центр» вырӑнне.
Пёр центр пултӑрччӗ. Чӑваш халӑхӗн культура центрё,—
текелесе ггырать Лапш у.
— Л айӑх ҫапаҫҫӗ сана, кӗтсех тӑр, сӑм аххипе ҫаптараҫҫӗ-ҫаптараҫҫӗ те, суя пупш пш е кирлӗ ҫӗртен аванах
туртса ҫап аҫҫӗ,— тетёп япӗ.
Пирӗн ум ён икӗ алӑка та яри уҫса Нутпа ҫёмёрс.е кӗрсе кайрё. Саркаланса тӑракан хёрарӑм чарасш ӑн пулчӗ
ӑна, ҫук, чапаймарӗ, пӗҫ хуш ш йпе ш алалла вирхӗнчӗ.
— Ҫак Нуш аран курултайра та хӑтӑлса пулм арӗ ӗнтӗ,
эх, ку асаплӑ пурнӑҫа...— ятлаҫса юлчӗ хёрарӑм.
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Аялти хутра та, иккёмёш ёнче те, виҫҫӗм ӗш ӗнче те хёрарӑм йӑш ӑлтатать. Эпир те вӗсем пе хутӑш са кайрӑмӑр.
А валхи чӑваш тумё тахйнни те, ҫӑпата сырни те, хыҫалти
тӗкӗсёр тӑрса юлнӑ чах пек ҫари те, тем тёрли те пур та,
пирӗн ҫине ы тлах тёлёнсех пӑхм арӗҫ. К илекенсене ш ута
илекен хёрарӑм ҫеҫ, кашт пӑхса, «Эсир ӑҫтан?» тесе ыйтрё те, эпё «Леш...» тем е ҫеҫ ёлкёртём, «Ап кансӗрлӗр, хӑвар пёлнё пек тёлленсе ҫӳрӗр» тесе аяккалла сирчё. Пире
психуш кӑран тарса тухнӑ тӑпкӑруксем тесе ш утларё пулмалла.
Л ап ш у хёр ес илсе ҫакрӗ, Йӑван ятлӑ ҫамрӑк аттепе
Ч ӑваш православи чиркӗвӗ тӑвас, чӑваш епископё суйлас
пирки хӗр се калаҫрё. «Чӑваш халӑхӗн ён ен ӳ ҫынни, чир
к у п уҫл ӑхё чӑваш ах кирлӗ»,— тенине илтсе юлтӑм. Чӑваш хӗрарӑм ё кунта п упп а та чуна уҫса калаҫать (пупё
те ун п а уҫҫӑн п уп л ет), лампадка та, турӑш та туянать.
Х ӑйне ҫы вӑхрах туйӑм туртнӑ ӑна чиркӳ япалисем сутакан умне.
В унпёр ҫитерехпе п уҫл ӑхсен уш кӑнё черетленсе ҫитсе
кӗчӗ те, йёп пек ҫухалчё. Чӑваш хӗрарӑм ёсен, курултай
делегачёсен уш кӑнӗнёнче пёрне те курса юлаймарӑмӑр. Чӑваш республикине ертсе пыракан хуравлӑ ҫы нсен нивуш лё Сахалинтан е Таллиннран, Пуш кӑртран е Тутарстанран,
О ренбургран е Красноярскран килнӗ чӑваш хёрарӑм ёсен
ёҫё-хёл ёп е, нуш и-терчёпе кӑсӑкланма май ҫукчё-ш и? •
Акӑ, курултай ёҫлеме п усларё те... Ана арҫын уҫрё.
К у горё-ха. Анланмалла. ЧОКЦ йёркеленӗ Аслӑ пуху-ҫк е.
У нӑн президенчӗ малтан сӑм ах калама тивёҫлё. Саккунлӑ.
К урултайӑн ёҫлев органёсене суйлам а кандидатсем тӑратакан ҫамрӑк пике вуласа кайрё: «П резидиум а эпё ҫак
ю лташ сене суйлам а сёнетёп...» Пӗр арҫын хуш ам атне
асӑнчё, тепринне, ҫиччёмёш ӗнне...
«Пастай, п астай,— п уҫра темле шухӑтп ҫиесе илчё,—
чӑваш «акатемёкёсем» чӑваш алфавитне ҫёнёрен улӑш тарман-ш и, «А» саспаллирен пуҫланм арё-ҫке списокё?
Х ы ҫаларахран». Пике малӑлла вуларё.
К аллех — арҫын
хуш ам ачёсем .
Аякран кӑлт! тёртрё мана Лапш у:
— Иван мучи, эс м ёнле ш утлатӑн?
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— Мӗн пирки?
— У ҫтук варёнчи мерекке курӑка ҫисе хӗрарӑмран арҫын пулса кайман-ш и кусем, тетӗп. Ара, эпир хӗрарӑмсен
пухӑвӗнче вӗт, кунта юри хӗрарӑм пулса килтӗмӗр, к у
сем...
— Ҫук, вӗсем арҫы нсемех. Х ам лайӑх пӗлетӗп вёсен
арҫын хатӗр ...— пӑш ӑлтатрӗ йӑлкуҫлӑ кӳрш ӗм.
— Ха, iiyp -т /к хӑйсене турӑ м ӗн пани, арҫы нах пуль,
эпир те арҫынччӗ те...— аллине пӗҫ хуш ш ине чиксе п ӑхрӗ
паллӑ сунарҫӑ.
Л апш у Ҫтаппанӗ ҫине ш анчӑксӑррӑн п ӑхса илчӗ те ку
ҫын, малалла итлерӗмӗр:
— Ерусланова Раиса, Сарпи Раиса...
Тин хӗрарӑм сем патне ҫитрӗмӗр-иҫ. Х ам та савӑнса
кайрӑм. Акӑ, президиум сӗтелӗ хуш ш ине малти рете 19
ҫын кӗрсе ларчӗ, вӗсенчен вуннӑш ӗ — арҫын. Нивуш лӗ
пӗрин те хӑю лӑх ҫитмерӗ-ш и ҫапла каламашкӑн: «Хаклӑ
хӗрарӑмсем , эпир сире, хисеплесе, чи чаплӑ, чи ҫӳллӗ вырӑна лартасш ӑн, эпир паян залра, хӗрарӑм сем хуш ш инчех
ларар-ха. Тавтапуҫ ыр кӑмӑлш ӑн». Аслӑ К анаш п уҫлӑхӗ
чӑваш хёрарӑм ӗсене вырӑсла саламлама тытӑнсан Л апш упа иксӗмӗр те хӑлхасене хупларӑмӑр.
— Мана can кулӑш у аса килчӗ,— сасӑпах каласа хучӗ
Ҫтаппан.
— «Ача ҫуралнӑ каҫ-и?»
— Ӑ хӑ. Ҫавӑнти Бюрократ п екех туйӑна пуҫларӗҫ хӑш пӗр тухса калаҫакан арҫынсем. Х ӑйсем епле ӑнтӑлаҫҫӗ
трибуна ум не, хӗрарӑм сене п ӳлсех, икӗ чавсапа хирсех.
Сӑмах ҫапаҫҫӗ, хы вӑх вӗҫтереҫҫӗ, хӗрарӑмш ӑн тӑрӑш нӑ
пек кӑтартаҫҫӗ.
— К унта та пулин хӗрарӑм а хӗсеҫҫӗ.
— Ача ҫуралнӑччӗ-ҫке хай хи Бюрократӑн. Арӑмӗ патӗнче кускалама укҫа парса тытнӑ акуш ерка ӑна вӑратать. Эс харлаттарса ҫывӑрнӑ вӑхӑтра арӑму пысӑк асаппа ача ҫуратса панине пӗлместӗн, тет. Ы ран кил, наян
вӑхӑт ҫук, тесе хирӗҫлет Бюрократ. Унтан вӑл пӗчӗк ачине анкета ҫыртарать, ытла та пӗчӗкҫӗ тесе ятлать. Ман
мар, тет. Ман пулсап, пысӑк пулмалла. Эпӗ хам та пысӑк
ҫын. Й ӗрекен арӑмне выговор парасш ӑн вӑл, ӑна темте25

пёр каласа пӗтерет, ик аллипе тыта-тыта силлет...
Тусӑм калаҫнӑ май, куҫ умне ҫирӗм тӑххӑрм ӗш ҫул
тухса тӑчӗ. Ҫавӑн чухн ех ҫырнӑччё эпё ку фельетона.
А нчах та, доклада, ҫум докладсене тата хӗрарӑмсем куҫҫульпе тухса калаҫпине итленӗ май, ҫапла ш ухӑш ларӑм:
«Бюрократсем ыӗтмен-ха, п ур-ха вӗсем кашни уч реж денирех. Х альхи саманара та. Ҫавсене пулах ёнтё хӗрарӑм
чӗр тамӑк курать. Арҫын-бюрократ: ёҫре те, общ ествӑра
та, килте те».
Авӑ епле саркаланса ларать малти ретре Нуш а. Иккӗмӗш кунне те вырӑнтан тапратаймарӗҫ ӑна, хӑратаймарӗҫ те. П резидиум сӗтелӗ хуш ш инчи хӑш -пӗр арҫынсем
ҫуккӑччӗ ӗнтӗ. Вӗсем , вӑхӑта ларса ирттернӗ хы ҫҫӑн, курултайпа сы впуллаш рӗҫ, влаҫ аркине ячӗш ӗн тыттарнӑ
хёрарӑм сене хӑйсен вырӑнне хӑварчӗҫ. Х ӗрарӑм Нушн
хӗрарӑм ран хӑрать-и, нарӑнать-и вара хӗрарӑма?
А й-яй, чӑваш хӗрарӑм ӗ, эсӗ халӗ те чышкӑ тытӑмӗнчех пурӑнатӑн-иҫ?
— Сан «Чышкӑ тытӑмӗнчи» пекех икӗ пуҫлӑ Чышкӑ
аллинче чӑваш хӗр ар ӑм ӗ,— терё ман ш ухӑш а ялан витӗр
ӑнланакан Л ап ш у.— Арҫын ӑна чӑмӑрта тытасш ӑн, ӗҫпе
тарлаттарса нуш алантарасш ӑн, хӑйне ҫеҫ пӗтём нех пӑхӑнтарасш ӑн. Ч ура тӑвасшӑн.
— Авӑ епле хастар калаҫаҫҫӗ хӑш -п ӗри сем ,— тетӗп ,—
Арҫын текен чы ш кӑ-чуш кӑсем хӑйсем таш ласа тӑраҫҫӗ
пуль вёсен ум ӗнче.
— И ккӗленетӗп,— пуҫне пӑркалать Ҫтаппан,— Сарпи
кӑна мар, чӑваш хал ӑх ю махӗнчи Тавӑрпи те ҫӗнтереес
ҫук ҫав Н уш ана. Ы тла та ҫирӗп бю рократсен кӑш ӑлӗнче
пурӑнать вӑл. Ю махри Тавӑрпи те, хӑйён тӑш м анӗсене
ҫӗнтерес ҫуккине кура, ҫӗртен уйрӑлса, кӑвак пӗлӗт, ҫил
пӗлӗчӗ, ш ур пӗлӗт, ҫум ӑр пӗлёчӗ, тӑм пӗлӗчӗ, юр пӗлӗчӗ,
пӑр пӗлӗчӗ витӗр тухса, уй ӑх ҫине пырса тӑнӑ. ^ й ӑ х ӑна
хӑй патне илнӗ. Кӗвентеллӗ хӗр сарӑ уй ӑ х ҫинче ырӑ
курать. У нӑн витрийӗ, пурнӑҫё яланах тулли. Ӑҫта кайса
кём елле-ш и чӑваш хӗрарӑмӗн? Х ӑҫаи тулӑх пулӗ-ш и унӑн
пурнӑҫӗ?
— Паллах, пире уй ӑх хӑй ы тамне илес ҫук ,— куларах
калаҫӑва хутш ӑнать кӳрш ӗ иикеҫём .— Кӑмака ум ӗнче ик
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херарамран пери ытлашшп пекех, эпир те унта ытлашши
пуль.
— А эпир ҫӑлтӑр пулӑпӑр,— кӑкӑрне ҫапнӑ лек турӗ
Л ап ш у.— Х ӗрарӑм вал кашни хӑй ҫӑлтӑр. Арҫын та ялан
ӑна ҫӑлтӑрпа танлаштарать. Эп хам та...
Ы тлаш ш и персе ан ятӑр тесе, тусӑм а тирӗнчен туртатӑо.
— М алтанлӑха ҫеҫ ҫӑлтӑр ҫав эпир,— хаш ! сывларӗ
пике.— Х амӑр ҫунсан та, арҫынсем ҫав ҫутта, ҫав хӗрӗве
туйми пулаҫҫӗ. Ултав. Ҫакӑнта калаҫни те, ҫакӑнта йыш ӑнни те ултав сӑм ахӗ ҫеҫ пулса ан юлтӑрччӗ хӑть. Эх,
ҫав арҫы нсоннех ҫирӗп алла илмелле те хӗрарӑм ыйтӑвӗсене. В ӗсене усӑллӑ татса пани хӑйсем ш ӗн ех ырӑ пулмалла та. Х ӑйсем ех ырӑ курмалла та хӗрарӑм илемӗпе,
ӗҫченлӗхӗпе, юратӑвӗпе, ачаш лӑхӗпе. Ачи-пӑчи те сывӑ
ӳсм елле те...
Эх, мӗн тери чӗреяе ӑнланса туять пирӗн кӳрш ёмӗр
хёрарӑмсен проблемпсене. Аичах хӑйӗн вӑйне шанмастьха. М ӗншӗн тесен, чӑваш хӗрарӑмӗ халӗ те арҫын хы ҫӗнче-ха, Н уш ийӗ ҫеҫ унӑн — чи малта. А нчах арҫынӗ, малта
пыракан арҫынӗ, хӑй хы ҫӗнчи хӗрарӑм Н уш ине ҫавӑрса
ҫапас та тёп тӑвас тесех тӑрӑш масть-ха. Вӑл хӗрарӑм
хӑйне чуралла пӑхӑннине юрат.ать, курултайра та, авӑ,
хӗрарӑм а ҫурӑм хы ҫне хӑварса, хӑй чи хисеплӗ вырӑна
кӗрсе ларчӗ, хӗрарӑм хатӗрленӗ апата ҫирё, хырӑма тӑрантарчӗ те хӗрарӑм Н уш инчен васкаса тухса тарчӗ. Х ӗрарӑма Нуш ипе пӗрлех пӑрахса хӑварчӗ.
— Ҫитет хӗрарӑм пулса! — терӗ тарӑхнӑ Л апш у,— Уҫтук варӗнчи симёс курӑка ҫиес те, арҫынна куҫас. Тытас
хӗрарӑма нуш а кӑтартакан мӗнпур бюрократа. Пулӑш ас
хӗрарӑма.
— П улӑш ас,— килёшрём эпё те.— Ҫӑлас чӑваш хӗрарӑмне Чышкӑ тытӑмёнчен. Тӗнчипе паллӑ сунарҫӑ юнашар чухн е ма хӑраса тӑрас? Каш ни чӑваш хёрарӑмӗ туйса-ш анса тӑтӑр пирӗн вӑя.
1991 ҫулхи утӑ уйӑхӗн 5 — G-мёш ёсем,

Пайланна Ямаш

варманӗпе

Шупашкар мэре
А стӑватӑр-и, эпир, Л апш у Ҫтаппанӗпе иксӗмӗр, ҫёршыври чӑваш хӗрарӑм ӗсен курултайне лекес тесе, Ямаш
вӑрманӗнчи У ҫтук варӗнче ӳсек ен тёлёнмелле симӗс курӑк
вӑррине ҫисе, хӗрарӑм пулса тӑнӑччӗ. Х итреленсех, пӑркалансах кайнӑ пуль ҫав. Х ӗрарӑм «пасарӗнчен» тухсан,
А тӑл вӑрри урлӑ каҫнӑ ч ухн е, ҫамрӑк ш ӑхличсен уш кӑнӗ тапӑнчӗ. Тирпе кӑна витнё ҫара урасем тыткӑнларӗҫш и, аш кӑнас терӗҫ-ш и, вӗсем пире мӑш кӑллас патнех
ҫитрӗҫ. «Эсир-и, мана-и, тӗнчери чи паллӑ та чи чаплӑ
сун ар ҫа ҫарапакартлантарма-и?!» — терӗ те Л апш у Ҫтаппанӗ, п ӗр рех сул са ячӗ аллипе, .cap тутасем ш апӑрр! тӑкӑнчӗҫ кӗпер ҫинчен шыва.
Ҫавӑнтанпа лӑпках пуранаттӑмӑр. Ш упаш кар й ӑхтӑр-яхтӑрӗ пирӗн ҫум а ҫулӑхм а хӑрать. Сӑпас эрнинчи
ш ӑв-шав хы ҫҫӑи мыскарасем пуҫланчӗҫ. Ильич ҫурӑм ӗн
хӳттинчи анлӑ лаптӑкра хӗр лӗ пусм аллӑ сӗтеле тӳнлеттерсе хӑратса ларакан партаппаратчиксене Советсен ҫуртӗнчен хӳтер се кӑларса янӑ хы ҫҫӑн чышкӑ тытӑмӗ арканчӗ. Чӑваш ӑн п улса ҫитеймен селӗп патш ине хӑмла
пахчи хураллам а ячӗҫ. Атӑл вӑррин сылтӑм ҫыранӗнче
п урп ӗрех пасар саланмарӗ. П ирён м ихӗрен Ҫӗнӗ ҫул ум ён
т у хса тарнӑ бю рократсем ҫав-ҫавах чӗлхе якатрӗҫ, каҫӑнирӗн пӑтӑ пёҫерчёҫ, хёвел ҫуттине сӑм ах купипе картларёҫ. Ҫавӑнпах пуль Л апш у Ҫтаппанӗпе иксӗмӗр паянхи
кунчченех ҫара ӳт ҫине тискер кайӑк тирӗ ҫакса ҫӳретпӗр. Н амӑса хуплам а ҫурш ар йӗм ҫеҫ. У рана тӑхӑнм а саҫҫим пуш м ак ҫук... Ӑ ҫта кайса кӗрес? Мӗн тумалла капла?
А птранӑ кӑвакал кутӑн чӑмнӑ пек чӑнкӑ ҫы ранран п уҫа
перес килмест. Канаш ларӑмӑр-канаш ларӑмӑр та, хам ӑрӑн ёлӗкхи ӗҫп ех аппаланас терӗмёр. Эпӗ Ҫитӑр мучин
качакине сётел хуш ш ин е кӳлсе лартрӑм, Л апш у Ҫтаппанё
Я маш вӑрмапне ухутаи а тухса кайрё.
Сахал иртрё-ш и унтанпа вӑхӑт, нум ай-ш и, калама та
х ён халь, анчах ҫӗр чётренёвӗ пирён ая та ҫитсе силлерё.
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Н ум ай ёмёрсем хуш ш и купаланнӑ ӗмпери пӗр ҫын персе
янӑ хӑйӑр чӑмӑркки пек парр! кӑна арканчӗ. Х алӑх тинӗсӗнче ю н лаптӑкёсем ишме пуҫларӗҫ. Ы лтӑн алӑсем
чикӗ леш еннелле туртӑнчӗҫ. Унтан пире сыр татӑкки
кӑтартаҫҫӗ. Х ӗл Мучи кутамккине, пылак парне вырӑнне,
хытӑ алӑллӑ хур а Вы ҫлӑх кӗрсе ларасш ӑн тапаҫланатъ.
П атш алӑх касни халӑх ҫине ук ҫа ҫум ӑрё ҫутарать. Лавкка сентрисене эреш мен карти карса илнӗ. Кӑнтӑр ялӗн
пасарӗнче хёрарӑм йӗм ё пин тенке ҫитнӗ. Таварпа тавар
улӑш тарас йёрке чи мала тухса тӑчӗ. Ҫирӗммӗш ёмӗр вӗҫӗнче пирӗн «мухтавлӑ никам ҫӗнтерейми ҫӗршыв» тӗнче
хӳрине ҫитсе ларчӗ. Ула качакапа ҫак проблем ӑсене ш ӗкӗлченӗ вахӑтра ш ӑпах Л апш у Ҫтаппанӗ хуй хӑрса ҫитсе
кӗчӗ. Ш ш алсӑр. Ч ӗлёмсӗр. Ш лепкесӗр. Хытса харса ларнӑ.
Ч ее те ҫивӗч куҫӗ тарӑн ҫӑла путнӑ пек ш алалла тарса
кёнӗ. Сӑмсин ш ӑмми ҫеҫ тӑрса юлнӑ. С ухалӗ кӑвакарса
пуш ш ех ш ёвёрёлнӗ. Ш ашкийӗ тата... Сунарҫӑн ӗм ёрхи
уйрӑлм и тусӗ ҫил ҫинче сулланса тӑрать.
— Мён пулчё, тусӑм?
— Ап та кала-ха, Иван м учи,— чул ҫине лак ларчё
Л ап ш у.— Сунарҫӑ сунарсар тӑрса юлчӗ. Выҫӑ. Ч ухӑн.
— Т ӗпё-йӗрӗпе каласа ӑнлантар-ха?
— Юрё, тёпӗ-й ӗрӗпех пултӑр,— тесе кутамккинчен алса
кӑларчӗ те вӑл, унта Ш ашкине чӑмтарчӗ.— Тахҫан ёлёкавал мӑкла така тирёнчен ҫӗлетнӗ ҫак алса ҫеҫ тӑрса юлчё
ман пӗтӗм пурлӑхӑм та. Йӑлтах ҫаратрёҫ, йӑлтах туртса
илчӗҫ.
— Кам? Мӗн?
— Ара, тискер кайӑксемпе вёҫен кайӑксем. Манӑн ӗҫ
хатӗрӗсене.
— Сана кӳрентерчӗҫ-и? Тёнчери чи паллӑ та чи чаплӑ
сунарҫа-и? Тӗнчене ан тёлёнтерех.
— Тӗлӗнтерчӗҫ ҫав тёнчене. Эп мар, вӗсем тӗлёнтерчёҫ.
Итле, ҫитрёмёр Ш ашкапа Ямаш вӑрманне. Маншӑн вӑл,
сарлака ҫӗр ҫинчи ҫак сим ӗс лаптӑк, тӑван вырӑн-ҫке, чи
ҫывӑх кётес. Унпа сывлапӑ эп, унпа пурӑннӑ. Ҫитрӗмёр те
хайхи вӑрмана, пуҫ тӑррине тем ҫавраки пат татӑлса анчӗ.
П уҫа хы паш ласа пӑхрӑм — мӑкӑль сиксе тухнӑ. «Турри
пёлет ҫав, улма праҫникё ҫптпи ҫинчен мана, ват супнӑна.
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капла та пулин аса илтерет»,— тесе ш ухӑш ларӑм та ӳкекен панулм ие ярса илтӗм, ҫыртса пӑхрӑм. Армути тути
ҫеҫ калать. Унччен тутӑ кӗрекенччӗ, кӑҫалхи вара... Ы тла
йӳҫӗ сӑпас эрни пуҫланчӗ текелесе ш ӑхӑркаласа утатӑн.
Кӗҫ пирӗн ум а икӗ куян сиксе тухрӗ. Пӑш ал ҫакнӑ хансем. «Тӑр. А ллусене — ҫӳлелле! Тӑкумӗнт пур-и?» Шаш~
кӑна прикладпа ҫапса ӳкерчӗҫ. Х ама ухтарм а пуҫларӗҫ.
«Сире-и, татӑк х ӳр есен е,— тетӗп тарӑхса,— ҫяччас мӑйкӑча ҫаклататӑп. Талӑкра ҫӗр те иккё таран тытнӑ сире,
катӑк тутасене». «Паян, Л апш у Ҫтаппанӗ, сана хӑвна
тытрӑмӑр, санӑн мӑйкӑчусене, нӑш ална туртса илетпӗр,
малалла ям астпӑр»,— теҫҫӗ 'вёсем хаярланса, «Мӗяшӗн?»
«М ӗншӗн тесен ку — Мулкач патш алӑхё. Эпир — хамӑр
хуҫа.^ Пирӗн — хам ӑрӑн патша». А ран-аран чӑтлӑхалла
чӑмрӑмӑр Ш ашкӑпа. Хӑмачлӑ кантрапа хёр ёх тилӗ тытни
аса килчӗ. Карма пуҫларӑм кӑна, пӑш аллӑ тилӗсем ҫавӑрса илчёҫ, хӳтер се пычӗҫ-пычӗҫ те мана Тарӑн варти
ш ӑтӑка сиктерчӗҫ. Виҫӗ талӑк лартнӑ хы ҫҫӑн тпн кӑларчӗҫ. «Ӑҫта лекнине пӗлтён-и халь, Л апш у? — и хӗр еҫҫё тилӗсем .— Тилё патш алӑхне». Ҫапла-а. Х ӗр ӗх ураллӑ кайӑксен те xaiiceH патш алӑхӗ халь.
— П ӑсарасен те-и?
— Ҫӑка хӑвӑлӗпчен сике-сике тухакансене пёрерён-пӗрерӗн алтуйипе ҫапа-ҫапа пилёк лав тултарнӑччӗ, хальхинче ҫы вӑха та ямарӗҫ, алтуйине туртса илчӗҫ.
— Пӑсара патш алӑхӗнчен Каш кӑр патш алӑхне, унтан
Упа патш алахне, А рӑслан патш алӑхне лекрёмёр. Пилӗк
мӑн^катка^пӑчӑр какахтё тӑварлас ёмёт пурччё. Ҫуллаччен
хырӑма гаӑлса пурӑнаттӑмӑр, ҫук ҫав, пӑчӑрсем кӑна мар,
ӑсансем те хӑй сем патш алӑх туса хунӑ. Ш урлӑха та пайланӑ, Патин ш урлӑхне кӑвакалсемпе хуркайӑксем темиҫе
патш алӑха уйӑрнӑ. Вунӑ тилхепине те, вёсем ҫум не ҫыхма хатёрленн^ё икё пин вӑлтине те кутамккаран кӑларса
илчӗҫ. Ш урлӑх варринчи утрав ҫинче сарӑлса ларакан
чӑрӑш лӑссисем айёнчен хир сьгсни ултавлӑн чӑл-чӑл п ёх са ларать. «К у курпун сысна унччен чӑрӑга тымарне чиперех тӑпӑлтаратчё-ҫке, халь вара чӑрӑгаӗ «ӑна хӑйӗн
хӳтл ёхн е илш), Ч улхула ухутни кёсен чеп ҫӑлса хӑварнӑ
иккен»,—ш ухӑш ларӑм . К ӑмарисем те чӑмӑрккан-чӑмӑрккан
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сывлӑш ра иатш алӑхланнӑ. Хир сыснин иатш алӑхӗ ӑҫтине
ҫеҫ пӗлеймерӗм. Ҫук, пулмарӗ ман вӑрмантан пуяНлӑхпа
таврӑнасси. Аитранӑ енне К уҫм а Ч улкаҫа ш алӑвӑтцӑ тӑвас тесе ш утларӑм. Масар патне ҫитрӗм те... м асара та
пайланӑ, ваҫка. Масар иуҫне влаҫран сирпӗтнӗ те, масар
патш алӑхӗсем туса хунӑ. Ч улкаҫ патне кӗме заграничнӑй
виза илеймерӗм. Ҫапла пуш алӑпа таврӑнтӑм. Эсир мӗнле
айланкаласа пурӑнтӑр тата пирӗнсӗр?
Ӑшра кула-кула, тарӑха-тарӑха итлерӗм Л апш у Ҫтаппанне. Бите алӑкӗнчен мӑнкӑмӑллӑн мекеклетсе тухакан
Ҫитӑр мучин качаки вара кӑмӑла cap ҫу пек ирӗлтерсе
ячӗ.
— Ак тамаша! — чалтах сиксе тӑчӗ Л апш у мӑн чул
ҫинчен, Ш ашки алсаран тухса сирпӗнчӗ.— К у тата мӗнле
ю махри патша?! М ӑйракпне кӗмӗлленӗ, сухалн е ылтӑн
шывӗпе сӑрланӑ, мӑйне кевер чуллӑ хӑю ҫакса янӑ, таканӗ тата...
— Шӑп та лӑп ҫав таканран пуҫланчӗ те.
— Ч упайми пулнӑччӗ ҫав чӗрни хӑпӑннипе.
Эпё вара ӑна хамӑр мыскара ҫинчен каласа иатӑм.
Л апш усем тухса кайсанах эпӗ Ула качакана таканлаттарма ш утларӑм. Унта ҫитрӗмӗр, кунта — ниҫта та
такан тӑвакан ҫук. М узейре памарӗҫ. Х ӑпаратпӑр Ш упашкарӑн авалхи тӗп урам ӗпе. Анлӑ лаптӑка ҫитрӗмӗр. К унта
халӑх! П асарти пек. Ҫурт ҫине м ӗн кӑна ҫырса ҫапман
нуль? Эй турӑ! «В отставку!», «Под суд!», «Вон из орга
нов власти!», «Сутӑнчӑксене тӑрӑ шыв ҫине кӑларар!»
«Тӑрӑ шывӗ тавралӑхра юлманскер мӗнле тӑрӑ шыв ҫине
кӑларасш ӑн-ш и кусем?» — тесе ш ухӑш а путпӑ самантра
манӑн Ула качака чӗвен тӑчӗ те «Ме-кек! Ме-е!» — тесе
ҫухӑр са ячӗ. Ҫамки урлӑ хӑю ҫыхнӑ пӗр кармаҫӑвара итлеме парахсах халӑх пирӗн еннелле кашӑлл ҫаврӑнчӗ. Си
тар мучин качаки ҫавнаш кал вӑйлӑ оратор пулнине эпӗ
ку таранччен те пӗлмен. Ҫыпӑҫуллӑ та витӗмлӗ сӑм ахсем пе
ш ӑрантарчӗ кӑна. «Мэ-эр!» тенӗ пекех илтӗнчӗ хам а та
юлаш кинчен унӑн уҫӑ сасси. «Акӑ вӑл мэр! Пирӗн мэр!
Ш упаш кар мэрӗ! У рӑх эпир никама та ш анмастпӑр. Урӑх
эпир никама та итлеместпёр. Пурте улталаҫҫӗ, пурте хӑнсем ш ӗн кӑна ҫунаҫҫӗ! — илтӗнчӗ таврара тӗрлӗ сасӑ. Ха31

лӑх тӑвӑллӑн алӑ ҫуп са ячӗ. Кооператорсем, нредпринимательсем, коммерсантсем сырса илчӗҫ. П ӗчӗк преднрияти хуҫисем ... Кам кӑна ҫук пулӗ. Ак ҫакӑ эреш пе капӑрлатса ячӗҫ, платинӑран такая туса таканларӗҫ м анӑн геройӑма. Х ам та савӑнса ӗлкӗрейместӗы вӗт. Сиссе те ю лаймарӑм Ҫитӑр мучин ула качаки Ш упаш кар мэрӗ пулса
тӑма пуҫланине.
— Т ӑхта-ха эс, Иван мучи, тӑхта,— ҫанӑран туртса
чарчӗ мана Л ап ш у,— Мӗн, Ш упаш кӑр Ф ранци патш алӑхяе кӗмест пуль? А й эпир бур ж уй сен аллине п уҫӗп ех кӗрсе ӳкрӗмӗр-и?
— Мускав, Санкт-Петербург Ф ранцирен мӗнрен юлать
тата? В ёсен те м эрисемпе мэрӗсем пур. Ҫӗр кӑваписемпе
йыттисем те пур...
— Ҫапла ҫав вӑл мерӑран иртсе кайсан, п уҫа тем м ерӗсеМпе мерисем те кӗрсе каяҫҫӗ. Х ам ӑрӑн тӑван сӑм аха
ют ҫӗршыв сӑм ахӗпе ҫӑм ахла ҫӑтса ярса ухм ахланатпӑр,
цивилизаци тесе Ҫавал ш ывӗнчен те ы тларах ӑш ӑхланатпӑр,— лач! сурчӗ Л апш у Ҫтаппанӗ Атӑл леш еннелле.
Ш урлӑхпа масар патш алӑхӗсем тума пуҫланӑ кулӑш ла
сам анара — ӑссӑрлӑх п уҫ пулса тӑма тытӑннӑ сам анара —
Ҫитӑр мучин У ла качакийӗ те Ш упаш кар м эрё — Чӑваш ӑн
тӗп хулин патш ийӗ — пулса тӑма пултарассиш ӗн нимӗн
тӗлёнмелли те ҫук, тесе эпӗ хам ӑн сарлака ш лепкене хыврӑм та Л апш ун ҫӑмламас п уҫӗ ҫине 'пусса лартрӑм. Ҫтаппан запас чӗлӗм не ҫӑвара хы пса ӑш а илмесӗр туртса ячӗ.
Т епре курпччен!
1991 ҫулхи утӑ уй ӑхӗп 29-мӗш кунё.

Эх, чӗлхе, чӗлхе, — шамасар
чёлхе
Ш ӑпах ҫулталӑк ёптӗ Иван М учипе Л апш у Ҫтаппанё
Ҫитӑр мучин вӑрӑм сухаллӑ Качакине кӳлсе чӑвашӑн
Тёп ялне ҫнтпёренпе. М ӗншӗн Тёп хули мар, Тӗп ялӗ —
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ӑна Л аш пун Шашка ятлӑ йытти те хэвлетсех ӑнлантарать. Ара, авалхи ш урӑ Ш упашкар пӗтнӗ вӗт, шывпа хӑйӑр купи айне путнӑ, ун вырӑнне таҫтан сӗтӗрӗнсе килнӗ
архнтекторсем уйсем пе ҫы рмасене кирпӗчпе тпмӗр-бетон
плиткисем тӗлли-паллисӗр ларта-ларта тухнӑ та, хул а влаҫӗсем унта халӑха выльӑхла хуса кӗртсе янӑ та... П урӑн
чул чӑтлӑхӗнче! Х ула манерӗ ҫук. Уйри ҫав тери мӑн
ял, чул ялӗ вӑл — Ш упашкар!
Иван М учипе Л апш у Ҫтаппанӗ, нртнӗ кӑрлачра Аслӑ
К а н а т кӗрлекен ҫурта кӗрлеттерсе ҫитсен, пуҫсӑр пуҫл ӑхсенчен: «Эсир мӗнш ӗн чӑваш халӑхӗ валли чӑваш хули
тума ш утламан-ха?» — тесе ыйтма ҫӑвар уҫнӑччё кӑна,
хӑйсене итлекен ҫуккине кура, чӗлхисене ҫыртрӗҫ. Пӑнталпа хураллакан мӑн ҫуртран тӗнчери паллӑ сунарҫӑ Л апш у
пёр мигаук бюрократ тытса тухнӑччӗ. Ч ӗлӗм тпвертнӗ
чухне асӑрхайман ҫав, хай хи бюрократсем, вӑрӑм чӗлхисемпе ҫулласа миш ука ш ӑтарнӑ та, пӗри юлмиччен тарса
пӗтпё. Йӗр тӑрӑх Ш ашка вӗсене темле вӑрӑм черет вӗҫне
илсе ҫитерчӗ. Ч еречӗ парти обкомён ҫӗнӗрен тӑвакан мӑн
ҫуртӗнчен нуҫласа сывлӑш кӗпер урлӑ Богдан Хмельниц
кий урамӗнчи масара пырса тӑрӑнать.
— Мӗн черечӗ? — чӗлӗмне
ҫӑвартан кӑларса ыйтрӗ
Лапш у.
— Ҫӗр черечӗ,— вӑрттӑн пӑш ӑлтатрӗ пӗр ш акла пуҫ,
— Мӗн акма? Мӗн лартма?
— Акма-лартма мар, пытарма.
— Мӗн пытарма?
— Мёне мар, ҫынна пытарма.
Мён эсир, бюрократсем, вилм есӗрех ҫӗр айне кӗрсе
выртасшӑн-им? — кулса ячӗ Иван Мучи, калаҫӑва нтленӗ
май.
— Вилсе п ӑхӑр-ха унта, вилсен аҫта пы тарӗҫ хӑвӑра,—
сӑхса илчӗ юнашар тӑракан ҫивӗч чӗлхе идея сӑннипе,—
Номенклатура ҫы ннисемпе асӑрхануллӑрах пулӑр. Эпир —
Мускав, Ш упашкар номенклатуринчен...
Л апш у Ш ашкине алса ӑш не чӑмтарчӗ те чӗлӗм тӗтӗмне Ш упаш кар ҫийӗн ункӑлантарса вӗҫтерчӗ:
Х э-ха, номенклатурщ иксем-бюрократчиксем. Сывлӑш
кӗперӗпе чаплӑ масара ҫитме хапсӑнакансем! Х э-хэ. Хӑвӑ3, Заказ № 469, _
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pax вилӗр апла-тӑк. Эпир вилместпӗр ҫав, вилме ҫуралман. Эпир — тӗнче номенклатуринче.
— Апла пулсан, уттарӑр хӑвӑр ҫулупа, пире ан чӑрмантарӑр. П ирён ҫёр лаптӑкӗ илсе юлмалла. Масар ҫинче
ҫӗр пӗтет. Кооператорсем пе бизнесм енсем ярса илсен...
Вӑрӑм сухаллӑ Качака мекекек! тесе чӗнчӗ. Ш ашка та
алса ӑш ӗнчен ҫӗре чалт! сиксе анчӗ, черетре тӑракан
«каш кӑрсемпе тилӗсене» тата «йӗкехӳресем пе пӑсарасене»
вӗрсе тухрӗ.
— Атя часрах к у ш ӑрш лӑ вы рӑнтап,— хулр ан тытрӗ
ухутни к е Иван М учи.— У рӑх ниҫта та тараймёҫ, хӑйсен
тивӗҫлё вы рӑнӗнчех кӑптӑртатса тӑраҫҫё, хӑй сен черетӗнчех.
— Ч ӑн та,— килӗш се хӗвеле култарчё Л апш у,— ку вилё
чунсем ш ӗн кӗсел пульккӑ та шалккӑ. Партократи-аристократи. Х алӑх кирлё мар иккен вӗсене. Вилсен те вёсем
халӑхран уйрӑм выртасшӑи. Ч апла масарта. Чапланччӗрех. Пирён черет мар ку.
Ҫапла бюрократсемпе сы впуллаш са уйрӑлчёҫ Ш упаш 
кар хӑнисем.
У ятанпа вёсем чӑваш халӑхӗш ён м ӗн тӗрлӗ ырӑ ӗҫ тумарӗҫ-ш и? Ч ӑваш хӗрарӑм ӗсен курултайӗнче ҫав бюрократсене каллех ярса илесш ӗнччӗ, анчах та республика
пуҫӗн че таракан мӗнпур арҫы н-пуҫлӑх президиум ри малти
рете пӑталанса ларчё те. вёсене унтаи ниепле те персе антарма май килмерё. Иван М учипе Л апш у Ҫтаппанӗ ҫакӑп хы ҫҫӑн тинёс вӑррин леш енне каҫса выртрӗҫ.
Тёп ял варринчи ҫӗр лаптӑкӗнче вёсем м ён кӑпа^ҫптёнтермеҫҫё. Качака валли пёр гектар купӑста^ лартнӑ, виҫё
капап утӑ ҫулса купаланӑ. Такан кооперативе уҫнӑ. Л апш у
сунарта ҫӳрет.
Авӑн у й ӑ х ё кёскелме тытӑннӑ кунсенчен пёринче М ус
кав енчен ҫил-тӑвӑл ҫавӑрттарса килчӗ, тӳпе ш артлатса
ҫурм аран пайланчӗ. Ҫав сам антрах гаыв урлӑ карӑпнӑ
сывлӑш кёперё иш ӗрӗлсе анчӗ. Масар черечё чӑл-пар саланчӗ.
— Н икёсё ытла ленчеш ке пулнӑ иккен ку кӗперен,—
чёлхисенс кӑлара-кӑлара хаш каса чупакан номепклатурш иксем енне чеен п ӑхса кулчё Лапгау.
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— Ш ӑмӑсӑр чӗлхе ҫинче тытӑнса тӑнӑ вӑл ҫав кӗпер,
ҫавна та пӗлместӗн, Л апш у тусӑм ,— пуҫ тӳпекинчи ҫеҫенхир тӑрӑх тачка пӳрнисем пе утса тухрӗ Иван Мучи — Ҫутӑ м алаш лӑха — ҫӑтмаха — вӗсем хӑйсем ҫеҫ васканӑ ҫав.
Авӑ, хур а халӑх сулахай ҫырана тӑрса юлчӗ, номенклатура-партократура чӑнкӑ ҫырана ылтӑнран явнӑ вӗрен
тӑрӑх чакаланса хӑпарать. Л апсӑркка чӑрӑш айӗнче аҫа
ҫапасран хӑтӑлса ю лнӑ курпун хир сыснп лӑсӑ айӗнчен
сиксе тухса ш ӑмӑсӑр чӗлхине каллех тӗнче тавра ҫавӑрттарма пуҫларӗ. Санрап та ирттерет.
— Ҫук, ирттереймест. Эпӗ — тӗнчере ҫук пӗртен-пӗр
сунарҫӑ. Эпӗ пӗр каҫра ҫӗр те икӗ куян, пӗр харӑс вӑтӑрх ӗр ӗх тилӗ, к уҫ хупм асӑр ах кашкӑрпа упа тытма, арӑсланпа катаччи чупма пултаратӑп. Вӑл... кам?
т— Эс, Ҫтаппан тусӑм, вӗсене тытаканни, вӑл — Михала
патш а — вӗсене ҫуратаканни, ш ӑмӑсӑр чӗлхипе ҫулласа
ӳстерекенни. К уратӑн-и мён чухлӗ ш ӑмӑсӑр чӗлхе! Пӗрин
тепринчен вӑрӑмрах та якарах, ҫичӗ ҫул чул якатаҫҫӗ,
канма пӗлмесӗр ҫӗрӗн-кунӗн тип ҫил вӗҫтереҫҫӗ. Х ӗр ӳ сӑмах хы ҫҫӑн пы рӗсене чухенипе Атӑл шывӗ те^ чакса пырать ӗнтӗ, ним тумасӑр пурӑннипе выҫнӑ хы рӑм ӗсене тӑрантарма ҫӑм ах та юлмарӗ ёнтӗ...
— Ха, чӑнах та Ямаш вӑрманӗ тӑвӑлра хум ханнӑ вӑхӑтрн пек шав тӑрать таврара! Эй турӑ, мӗн кӑна каламаҫҫӗ:
- —■ Пире патш а кирлӗ! Чӑваш патши!
— Эп хам патша!
— Патша! Патша! Патша!..
— Патш а суйлам а каймалла!
Уттарчӗҫ вӗсем те кёвӗ ю хтаракан элеватор ҫуммипе
суйлав участокне. Ҫитиччен миҫе агитатор тытса чармарё-ши?
— ...шӑн ҫеҫ суйла, ...шӑн кӑна пар сассуна, ...шӑн ан
хӗр хен вӑхӑтна, ...шӑн...
Суйларӗҫ Иван М учипе Л апш у Ҫтапанё, ...шӑн сасӑ
ҫитмест тесе Ҫитӑр мучин вӑрӑм сухаллӑ Качакине те,
алса ӑш ӗнче ларакап Ш аш кӑна та ухутах суйлаттарчӗҫ^
Анчах... Чӑваш ш атшиие ҫуратаймарӗҫ. Тӑватӑ ...шӑпӗ
те ш ӑнса ҫут пӑр ҫине сарӑлса ӳкрӗҫ. Мӗн пирки?
3*
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— Матпа чӗркенӗ чёлхе пирки.
— Мӗнле матпа? Матӑпа пуль?
— Ҫук, матӑпа мар, матӑ вӑл курӑсран лаш а ҫурӑмӗ
ҫине витме е урайне сарма ҫыхнӑ япала. Матӑпа мар,
матпах чӗркенӗ ҫав. Наркӑмӑш па ш ӑрш ӑптарнӑ пухап
ккаран тӗртпё М атькасси м атериалӗпе чӗркенӗ эш ш н чӗлхине, ҫавӑнпа халӑх хӑранӑ унран.
Л ап ш у Иван М учирен ыйтать те ыйтать:
— Теприн чӗлхи м ӗнш ӗн ҫавӑрайман халӑха?
— Ӑ на ял ш ӑрш инчен хӑраса Ш упаш кара карьера ту
ма тарса килнӗ пуҫл ӑхӑн ҫуллӑ чӗлхиш ӗн патш а пуканс
ҫине лартман тет-и?
— Теприн тата? Тенринчен теприн?
— Тӑхта эс, авӑ вӗсем тепринпе тепрпнчен тепри, ҫут
пӑр ҫинчен кармакланса тӑчӗҫ, алӑ тытмасӑрах малалла
утрӗҫ, шавлӑ икӗ уш кӑн пуҫӗ ҫине хӑпарса ларчӗҫ. Икӗ
уш кӑнӗ те ӑм ӑртса янӑратать:
— Чи тивёҫлӗ патш а — пирӗн!
— П аян патш а суйлам асан, чӑваш халӑхӗ пӗтет!
Иван Мучи хы пӑнса ӳкрӗ:
— Чӑваш халӑхне пӗтме парар мар. Айтӑр каллех ҫуйлава!
Тӑваттӑш ӗ те пы раҫҫӗ суйлав ҫулӗпе. В ӗсене тӑрататӑрата тӑн параҫҫӗ:
— Р аҫҫей калӑпӑш ӗпе пуҫа ҫавӑрттаракан патпга кирлё пире, ...шӑн сасӑлӑр!
— П илӗк чӗлхе пӗлекен патш аш ӑн ...шӑн!
Л ап ш у ӗпсине хы ҫса илчӗ те:
— Иван тусӑм, итле-ха, ҫӗршыв калӑпӑш ӗпе хапсӑнакан патш а сан «Чышкӑ тытӑмӗнчи» икё иуҫлӑ патш а пек
пулмӗ-ш и? Ё нерхи ном енклатура-партократура калпакнех
тӑхӑнса ҫӳрет вӗт вӑл. Иккӗлентерет.
— П илӗк чӗлхе пӗлекен патш аран та хӑратӑп эпё. Пи
лён чӗлхерен пилӗк тӗслӗ шыв юхтарма тытӑнсан... Ш ан
сах пӗтерм е хӗн.
Тӑваттӑн сакӑр ҫыншӑн суйласан та патш а хальхинче
те ҫуралм арӗ Чӑваш ҫӗрӗнче. М ӗншӗн-ши?
— Пӗри Мускавра чӗлхине якатса ҫитерейм енш ӗн, те36

реҫ, тепри ... тӑван халӑх чӗлхипе калаҫнӑ чухне кӑш тах
такӑнкаланӑш ӑн, терӗҫ.
Ы ранхи хуйхӑдлӑ кун хӗвелпе йӑлкӑш са персе ҫитрӗ.
Чӑваш чӗрех пккен. Кулать. Вилмен. Патшасӑр пурӑнатъ.
Авӑ, хӑлхана йӗрӗнтерсе ҫитернё юрӑ япӑрать: «Ёмӗр загги зарлага... анчах ӗмӗрӗ гӗсге». Кипкесӗр додентсем чӑваш сене вырӑсла калаҫма-ю рлама вӗрентесш ӗн-мӗн. Ч ӑвашӑн ахаль те ӗм ӗрӗ кӗске, чӗлхине те пулин ан кӗскетӗрех, тесе хӑйсем чӗлхене вараланнне туйм асӑрах тарӑхса х вӑрҫаҫҫӗ ҫытаклӑ проф ессорсем вӗсене.
— Ы тла ҫӳллӗ иккен патш а пуканё. Виҫӗ миллион
тенкӗ укҫана пӗр ҫӗре купаласа пӗлӗте ҫӗкленӗ пукан.
Самана ҫилӗ ҫинче сулланса лараканскер, никамах та лартасш ӑн мар курӑнать хӑй ҫине. Тепӗр суйлав ирттерес
пулсан вӑл тата ҫӳл ер ех хӑпарать-ҫке. Кам м екеҫленсе
ҫитме пултарё ун тӑрне? Кам ларма пултарӗ? Ҫунатлӑ
ӑслӑ пуҫ тупӑнсан ҫеҫ,— пуҫне пӑркаларӗ Иван Мучи.
— Сахал-им сан К асантей пек кастаракансем,— терӗ
Л апш у хуй хӑр са,— кооператорсен «Чӗлхе валеҫекен пунктӗнче» ҫӗнӗ чӗлхе улӑш тарса ҫӗнӗлле кӑшкӑракансем. Ҫавсен чёлхи тухӑҫлӑ ӗҫленипех ӗнтӗ... ӗҫре ӗҫ тухӑҫлӑхӗ чакрӗ, лавккари тавар пирӗн алӑран ш ӑвӑнса тухса тарчӗ,
интеллигенципе пеней халӑхӗ ч ухӑна тӑрса юлчӗ... Пӗр
п а т т а х ҫӑлайӗ-ш и пире?
■— Темле ҫав,— чӗлӗмне кӗсйине чиксе хучё Л апш у
Ҫтапнанӗ,— Мускавра та натша мути хавшать те, «эп
патша» тесе хывӑх вӗҫтерекен патш ине вырӑнтан сирпӗтмелли виҫӗ вӗҫлӗ динамит та тупрӗҫ те... Ч ӗлхен шӑмми
ҫуккӑ, теҫҫӗ те... Ш ӑмӑсӑр чӗлхе... П уҫпах ш ухӑш лар пуль,
ш ӑмӑллӑ п уҫпах ш ухӑш лар патш а пирки. Варианта та,
ачам, уп а патш а пулнӑ чухне куян та, тилӗ те, кашкӑр та
хуҫа пулайман...
— Хам!
— Тӗрӗс, эс ху патша, Ш ашка. Мӗнпур тискер кайӑка
сехӗрлентерм е пултаратӑн.
— Ме-ке-кек.
— Эсӗ те патш ах. Чӑвага ҫёрӗнчи купӑста анп йӑлтах
санӑн, Ш упаш кар «мэрӗ».
— Эпӗ те иатша-и? — ыптрё Иван Мучп.
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— Йсё те. Эсӗ — чӑваш кулӑш ӗн Патши.
— Эсӗ те патш а,— алӑ пачӗ Л апш уна Иван М учи.—
Тӗнчери сунарҫӑсен Патшп.
— П ӗр-пӗрин куҫӗнчен п ӑхса илчӗҫ те вӗсем...
— Ҫитет пуль чӗлхе якатса, хы рӑм выҫать,— лавкка
еннелле ҫаврӑнчӗ Л ап ш у.— Яш ка пӗҫерм елӗх те аш юлман. Атьӑр,
•— Ч ӗлхе ӑш аласа ҫиесчӗ, вара, тен, чӗлхеллӗ пулӑпӑр.
Л авккана ваш кӑртса ҫитрӗҫ.
— Ч ӗлхе мӗн хак тӑрать?
— Киловӗ сакӑрвун ултӑ тенкӗ.
— Патюшки, хӗрарӑм чӗлхинчен те хаклӑрах. ^
— Х ӗрарӑм чӗлхи-и? Эй, ухм ах старик. Х ӗрарӑм чӗлхи
вӑл — ш ӑмӑсӑр. Х ӗрарӑм чӗлхин хакӗ ҫук унӑн... — тӑрӑлтаттарса илчӗ сутуҫӑ ватӑ суиарҫа.
Иван Мучин те, Л апш у Ҫтаппанӗн те ӗне чӗлхи туянма
укҫа тупӑн м ар ӗ,— кӗсйисем шӑтнӑ; хырӑм тӑрантарасси те,
чӗлхеллӗ пуласси те пулм арӗ вёсен. Х ӗрарӑм ӑн хаксӑр
чӗлхи ҫаплах чанкӑлтатрӗ: «Ч ӗлхе туянм алӑх укҫа ҫук
арҫын арҫын пулать и вӑл, хӗрарӑм чӗлхи пирки ш ахвӑртасш ӑн-ха тата...»
— Эх, чӗлхе, чӗлхе, ш ӑмӑсӑр ч ӗл хе,— К асантей чӗлхи.
Ы тла та хаксӑр-ҫке эс, иуш ӑ, пп.хвлӑ чӗлхе. Сан ҫинче
тӗрекленсе тӑнӑ сывлӑшри кӗпер те хӑйӑр пек ю хса анчӗ,
пирён м алаш лӑх ҫуттийӗ те...
— Ҫук! — п уҫ пӳрнине ялт ҫёклерӗ Л ап ш у,— Пирӗн
малаш лӑх ҫути сӳнм ен. Авӑ, виҫӗ хӗвелтен варринчи вӑл.
Епле ҫутатать. Ашӑтать.
— Тепре куриччен! — тесе сывпуллашрӑм вара эпӗ вӗсем п е,— Тепре куриччен!
1992 ҫулхи кӑрлачӑн 27-мӗшӗ.

Карачам мучи

калавӗсенчен

Ватӑ ӑсчахсем, ш ур сухалсем , кашни ялтах пур. Ӑҫта
ҫитнӗ ун та эпё вӗсене тӗл пулатӑп. И тлетӗн-итлетӗн те
вёсен сӑм ах-ю м ахне, темш ӗн вӗсем мана пурте хамӑр ялти
Карачӑм мучие аса илтереҫҫӗ, вӑл юптарса калаҫнӑ пекех
туйӑнаҫҫӗ. Ҫавӑнпах пуль чӑваш мучийӗсем манш ӑн пӗр
сӑнара, пёр халапҫа куҫса пычӗҫ. Ушкӑнпа итлесе пӑхар^ха
апла нихҫан та пуҫ усман, аптӑраса ӳкм ен Карачӑм мучис.

ТИ КРӐ ҪВЕРЁ
Салакайӑк Карачӑмӗ теҫҫё мана. Воробьев. Х уш аматӑм
та ӑисӑртран тухман. П урнӑҫранах. П урнӑҫӗнче вара... курманни ю лмарех пуль. Тӗрӗссипе, У йӑх ҫтшче ҫеҫ пулаймарӑм. П урпӗрех ӑна сирӗнтен ҫы вӑхрах куратӑп. Ҫӗрле,
ял-йыш ҫиччӗмӗш ы йхӑра чухне, каланча тӑрне хӑпарҫа
пинукӑльпе пӑхатӑп. Кашт ҫӳлерех хӑпартсассӑн-и ҫав
вышка, уп ҫине пуш ар сӳнтерм елли вӑрӑм пусм ана хӑнартса тӑратсассӑн-и, ним те мар улӑхса каймалла. Лнчах
хӑратать ҫав, колхоз тыррине хуралламалла, хуравлӑхё
пысӑк. Х уралта-ҫке.
Атте ман чаплӑ ш ӑпӑрҫӑччӗ. Мана та вёрентсе хӑварчӗ
хӑйӗн ӑсталӑхие. Мӗтри ш ӑллӑм авланнӑ чухн е Тымартан вӑйлӑ туй кӗрлесе ҫитрё. У рапа синчен сиксе аннӑ
т ӑ л ӑ р ҫ ӑ се м кӗвё ш ӑрантарма тытӑнчӗҫ. Эпё те вӑкӑр хӑмпинчен тунӑ хӑмпа мекӗрленсе вӗрсе хӑпартрам. «Ӑн-на,
ӑн-на, ӑнна-на!» — вӑрӑм тунасем хуш ш ине кӗрсе каннӑ
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пӑван пек пурне те хупласа хучё мап шйпӑр. Тымарсем те тар
ю хтарсах ӑмӑртаҫҫӗ. Туйрӑм: вӗсем в и ҫҫӗн —ҫӗнтермеш кӗн
ч еелӗх кирлӗ. Вӑшт ҫеҫ ҫухалтӑм ш илӗк умӗнчен. Ш ӑпӑрҫӑсен е ытларах хӑналам а -хуш рӑм. Вӗсем курка хы ҫҫӑн
курка ӳп ёнтернӗ вӑхӑтра эпё сар ай , ҫунаттинчи йӑварап
патвартарах салакайӑк чӗппи суйласа илтӗм те ӑна ш ӑпар
ҫум не ҫиппе ҫы хса хутӑм. Ака, ман ш ӑпӑр каллех хӑй
ю ррине тӑсать: ӑн-на, ӑн-на, ӑпна-на! Ш ӑпӑр кёпҫинчен
салакайӑк чӗппи сиксе тухать те, чӑр-рик, чӑр-рик! туса
каллех ҫухалать. Тымарсем тин мана ҫӗнтернӗ ятпа саламларёҫ.
Ҫӗнё хӑтара та аптӑрасах ӳкм ерӗм пулас ҫав, ш ӑпӑра
ӑнлаттарнӑ-ӑнлаттарнӑ хуш ӑра сисмеп те пёр чиперкке
х усах сап п ун ӗ айне пулнине. Хам таврӑниччен усал сӑм ахё
вӗҫсе ҫитнӗ ҫав. Арӑмран вӗри турчка вӗҫӗ лекрё, тута
хӗррин е сам аях пӗҫертсе ячё. Катӑк пулса юлнӑ тута хӗррпне намӑсран пытарас тесе ҫам рӑклах сухал ӳстерм е пудларам. Ҫав туй хы ҫҫӑнах мана ялта кӑна мар, пӗтӗм таврара Салакайӑк К арачӑмӗ тесе чёнме тытӑнчӗҫ.
Краш тӑн вӑрҫтгйче те хаяр ҫапӑҫрӑмӑр. Урал ҫывӑхӗнче,
тап мар ҫапӑҫура, тыткӑна лекрӗмёр. Турри пёрлех пулчё
ҫав. Пире впте ум ӗнче хураллакап салтак чӑвашла юрӑ
ёнӗрлесе танине илтрём те, унпа калаҫса кайрӑм. Колча
ковец ҫёрле вӑрттӑн кӑларчӗ те хӑй те пирӗнпе тарчё.
Ҫапӑҫури сурансем сывлӑха сам аях хавш атрӗҫ. Ҫавӑниа
хур ала персе чикрӗҫ мана. Пертанкӑ йарнелерёҫ.
Х уралта унта ш ӑпӑр калама та вӑхӑт пур. Х авармастӑп
ӑна хамран. П ӗррехинче хӗрарӑмсем , ёҫ вёҫленӗ ятпа,
кӑгаман ӗҫки турӗҫ. Х амӑр ял варманне мана та ҫаклатса
кайрёҫ. Ш ӑпӑр каласа ывӑинӑ хы ҫҫӑн выртатӑп хӑяккӑн
хӗрарӑм сен ю м ахне итлесе. М ускавран Ҫёпёрелле каякан
пуйӑс ҫинчен тикӑрсем сиксе юлнӑ тесе ёиентерм еллипех
ёнентерет ман кӳрш ӗ.
Эсир те ҫав, инке-м инкесем , тетёп, ҫып сӑм аххи п е пакӑлтатакансем, тикра ҫверне хӑвӑр курман... зпё, вӑт, чёпчёрё тикрӑпа тӗл пулса калаҫнӑ. Суян, теҫҫё, чёр тикӑр
ҫисе ям аллах вӑл сана. Сухаллӑ эп. инке-м инкесем , ^ҫампа
ҫиман мана тикрӑ, тетӗп. Эпир те сухаллӑ, тесе й ӑх-йӑх
турӗҫ, пирён те хӑрамалли ҫук, пире те тёкёпмест, кала,
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итлес эс ҫверпе мёнле пупленине. Каласа памах тивре
вара.
Выртатӑп хайхи каланча айӗнче. Пӑш ала айккине тӑратнӑ хам, ҫӳл тӳпене сӑнатӑп. Пы-ысӑк пӗлӗт варрипе
уй ӑх пӑхать ман ҫине. У йӑхӗ, тӗрӗсснпе, хӑй мар ӗнтӗ, а,
пӗлетёр-и, кӗвентеллӗ хӗрӗ ман ҫине нӑхать, паллах, ҫавна кирлӗ вӗт эп. Пӑхать те кулать хӗр, пӑхать те кулать.
Мутри сана, тетӗп, ытлашши ан ирӗл ман умра, ҫитетӗп
сан пата, вӗҫетӗп те ҫитетӗп, ак. Кӗвентеллӗ хӗр вӗҫёмсӗр
кулать. Ҫав хӗр куллиех ман пит-куҫа асамланӑ пуль ҫав,
хам та сисмен, тӗлӗрнӗ те кайнӑ. Тёлӗкре те ҫав кӗвентеллӗ х ӗр п ех аташса выртнӑ. Карачӑм, илтетӗн-и, Карачӑмҫӑм, эс шыв ӗҫес тенӗччӗ-ҫке ман витререн, акӑ, ӗҫ
тӑраниччен. Сана валлн юри ӑсса килтӗм, сана валли ҫеҫ,
ӗҫ, ӗҫ, Карачӑмҫӑм, тет ачашшӑн. Алла тӑсрӑм ҫеҫ'в и т р е
еннелле, сӑмсаран тем ш акканипе ш артах вӑранса кай
рам. Пӑш ал ӳкнӗ иккен, тӳперен ҫумӑр ш ӑпӑртатать, умра
х ай хи тикрӑ ҫверӗ мӑш латса тӑрать, янах айӗ хӑй ӗн ак
ҫапла усӑнса аннӑ, чисти вӑкӑрӑнни пек, ман хырӑма
ӑш ӑтса тӑрать ваҫка. Унччен те нулмарё, пуҫн е сулларё те
ӑрр! турӗ. Туйрӑм, хуш амата асӑнать: «Вӑррӑпьӗв ӗнтӗ».
Ара, тискер кайӑк-ҫке вӑл, пирнеш кел калаҫаймасть удсан. Эрр! — илтӗнчё унтан. Ку, сначӑт: «Керрасим». Ята та
пӗлет мур илесш ӗ, тесе ш ухӑш латӑп. Хы-ыв! — илтрём тепӗр сӑм ах. — «Вӑрӑпьӗв Керрасим, сывӑ юл!» тесе алӑ
парса хӑварчӗ ҫапла мана тикрӑ. Сӑмса ҫпне ӳкнӗ пӑш ала
ҫӗклесе кӑрслаттарас пӗрре, тетёи, арӑма тикрӑ тирӗнчен
ҫёлетнӗ кӗрӗк те тӑхӑнтартас ш ухӑш пур... анчах, ҫ.веринец
читлӗхӗнчен тарнӑскер, патш алӑх чӗрчунӗ пулни аса килет те, алӑсем лӑш тӑрах каяҫҫӗ. Ю рӗ-ҫке, ҫӳретёр-н ирёкре
кулять туса, терӗм те, куҫа мӑч хупрӑм.
Х ӗрарӑм сем ӗненесш ӗн мар, суятӑн та суятӑн, теҫҫё.
Турш ӑн та, хӗвелш ӗн те суйм астӑп, тесе хӗрес хуранҫи
тӑватӑп, ҫакӑнтах аҫа ҫаптӑр мана суяп пулсан. Вӑт ҫапла,
инке-минкесем, паян вӑрманта ҫывӑрса юлсан, эсир те
тикрӑ ҫверне тёл иулм а пултаратӑр, ҫитё те, хы-ыв! тейӗ.
«Тикӑрр!» — тесе ҫухӑрса ячӗҫ ҫав вӑхӑтрах хӗрарӑм
сем, хӑйсем чӑл-пар саланчӗҫ. Йывӑҫсем хуш ш инчен ча
нах та тикрӑ ҫверё хуллен уҫланка утса тухать. Хӑш вӑ41

хатра хыр тӑррине улӑхса ларнине халь те астумастап.
Ман ҫамрӑк йывӑҫ аванса, аванса иычё те, шарт! туре.
Хыр тӑрринчен тытса параш ю тпа аннӑ пек вӗҫсе антӑм та
ҫӗрелле тикрӑ ҫверӗ ҫине ш аплатрӑм. Тикрӑ этемле aii!
тссе ҫухӑр са ячӗ, мана сухалран ҫулса илчӗ. Тикрӑран
хам ӑн м ӑнук Ваҫҫа пулчӗ тӑчӗ.
Ҫав аш кӑнчӑк хӑратса ҫӳр ен ӗ иккен хёрарӑмсене.

ПУЛӐ ПУҪЁНЧЕН ҪЁРЕТ
К ӑлхуссем пуҫланнӑ ҫулсемччӗ. Ш ашка Пашки пурччӗ
пирӗн Х урӑнварта. Аш ш ӗ ӗлёк кӑвалеринче пулнӑ та, хуш аматне те ҫавӑнпа Ш ашка ятлӑ хун ӑ. Паш ки те ашшӗ
ҫул ӗп ех кайнӑ ҫав, П утённӑй Ҫемен патӗнче ш уррисене
туранӑ. Х аярччӗ ӗнтӗ, к уҫӗ-п уҫӗп е те ҫунтаратчӗ, аллиурине те тулласа тӑкма пултаратче, чӗлхипе те... ҫиетчӗ —
чӗрӗллех. Л ай ӑх ҫы нсене марччӗ, контрӑна. К ӑл хуса ҫырӑнтӑмӑр, ӑна пӑртҫататель турӑмӑр. Х айхи-м айхи пирӗн
Шахпка Пашки, ял лаш исене пӗр ҫӗре иуҫтарсан, пурне те
я т парса тухрӗ, краш тӑн вӑрҫин керойӗсен хуш амачӗпе:
Ворошилов, Блю хер, Сталин... Х ӑма татӑккисем ҫине х ӑех
ҫырчӗ те, витере кашни лаш а ум не ҫапса хучӗ. Х ӑй ҫӳрекен тур ӑйӑра П утённӑй ятне пачӗ. К ӑлхусне Ч апаев ячӗпе
хуртарчӗ.
К улӑш ла, ун чухне ӗнтӗ кӑлхусӗ те виҫҫӗ арканса виҫҫӗ пуҫтарӑнчӗ те... Малтан кӑлхуса лаш апа кӗнӗччӗ, ӑна
аҫа ҫапса вӗлерчӗ. К ӑлхус саланчӗ те, ҫы нсем килӗсене
лаш а утланса таврӑнчӗҫ, манӑн ҫеҫ карчӑк аллинчен аранаран туртса илнӗ турчка ҫине утланма тиврӗ. Иккӗмӗш
хутӗнче карчӑк манпа килӗш мерӗ, пӗчченех кӗтӗм. Ним те
парасш ӑн мар кӑлхуса. Вӑрттӑн та пулин миш ука автанпа
чӑх чиксе кайрӑм, тыттартӑм Ш ашка Паш кине. Ннмӗн те
чӗнмерӗ, куҫӗпе ҫисе ярасла иӑхрӗ те, илсе юлчӗ. К аллех
саланчӗ пирӗн кӑлхус. Витере хӑваларӑм -хӑваларӑм автан
па чӑхха, тытасси пулм арӗ. Киле пуш алӑпа таврӑнтӑм.
Ҫ уркунне ҫитеспе виҫҫӗм ӗш хут иуҫтарӑнтӑм ӑр. Ҫур ял
ытла. Карчӑка ҫураҫтаркаларӑм та, ӗнине ик енчен ҫавӑтсах кайса патӑмӑр. Тур калаш ле виҫҫӗ, тенӗ пекех пулчӗ.
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Ҫирӗпленчӗ кӑлхус. Ф ермӑсем турӑмӑр. Кайран хамӑр
автанпа чӑхха, ӗнене кураттӑмччӗ те к ӑлхус ферминче,
чун савӑнатчӗ.
Ҫапла пулчӗ кӑлхус мыскари. Тыр-лул пуҫтарса кёртнё
хы ҫҫӑн вӑрмаы хатӗрлем е кайрӑмӑр. М ана лӳппертерех
кутӑн лаш а ҫирӗплетсе панӑччӗ. Ёш енчё-ш и вӑл эрне хуш ши йывӑҫ кӑларса, пӑлахая печӗ-ш и, таврӑннӑ ч ухн е район
варринче кӗртрӗ те лартрё уранана тарӑн ланкаш кана.
Мён тӑвас? П уш ӑпа ҫурӑм тӑрӑх тӑсса пӑхатӑп — каялла
тапать. Илӗртсе утӑпа тутинчен тёкетёп — тулхӑрса гаӑлӗсене кӑтартать. У н пек ч ух тарӑхнипе чёлхе картӗнчен
вӗҫерёнсе каять-ҫке. Тӑратӑн кӑш кӑрса ухм ахла. Ман «керой» вырӑнтан та тапранмасть. А сӑрхарӑм, урам леш енчен пӗри мана кӑчӑк туртать. Ӑна-кӑна ӑнкарса илейм ерӗм, «Мӗн мӑшкӑллан, кил кунта, пулӑш урапана кӑларм а ? !» — тесе чӗнтӗм хайхискерне. Ч ӑнах та пӑркаланса
пычӗ, хурм ӑ тӑхӑннӑ хӑй. Сӑмах та чёнмерӗ, хулран ҫатӑрласа илчӗ те, сӗтӗрсех кӗрсе кайрӗ. Милици пулнӑ ик
кен. «Начальник юлташ, ҫак палламан краш танин Сталин
юлташ а усал сӑм ахсем пе вӑрҫса урамра кӑшкарать». «Ста
лин юлташ а — краш тӑн керойне мар эп, лаш ана ятлап»
тесе ур а ҫине сиксе тӑтӑм. Мана милици лап! пусарса
лартрӗ. Тавлашма параҫҫӗ-и сана? Х упрӗҫ те лартрӗҫ сивӗ
пӳлӗме.
Ҫавӑп чухне ман чӗре чутах тапма чарӑнатчӗ, краштӑн керойӗн ятне те манса кайрӑм, халь те аса плес килм ест ӑна. Ш ашка Паш киех ман п уҫа ҫиет ёнтё, тесе ирччен чӑлӑм куҫ хупм арӑм . Тепӗр кунне каҫалапа х ӑ ех
персе ҫитрӗ, ҫёмӗрлет, ухм ах, милиципе... Уссп пулмарӗ,
кӑлармарӗҫ мана. ПТашка Пашки вара райкома кайнӑ.
ТТёлетёр-и мана ҫӑлма кам пычӗ? Райком секретаре хӑй.
Кулать вӑл манран начальник пӳлӗмёнче. «Ҫакӑ-и вӑл
пирӗн керойсене усал сӑм ахпа вӑрҫаканни. ҫулп уҫа хирӗҫле сӑтӑрла ӗҫ тӑваканнп?» — тет. Ман куҫ ум ӗн чех
милицие «тӑн пачё», пирӗн кӑлхусра мёнле краш тӑн вӑрҫи керойёсем пуррине ӑнлантарчё. Ячёҫ мана кӑларса,
хамӑн «керой» та ур ӑх чӑхӑмламарӗ, киле лайӑхах ҫитрӗм. Карчӑкран ҫеҫ лекрӗ. Лаш а ячёсене Ш ашка Пашки
ҫак мыскара хы ҫҫӑн улӑш тарчӗ.
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Вӑт вӑл, ҫын та ҫынччӗ ҫав секретарь, мана, палламан кӑлхуснике хӑтарма ятарласа райкомран пынӑскер.
Ч ӑннипех ҫынш ӑн тӑрӑш акан, ҫын хуй хин е ӑнланакан
ху ҫа пулнӑ. Эпӗ ӑна кайран та темиҫе хут курнӑ. Х ӗрарӑмсемпе ҫапла пёверен сӳ с кӑларатпӑр. Пӑр ш ӑна пуҫланӑччӗ. Мана шала сулӑ ҫине кӗртсе ячӗҫ. Эпӗ панӑнпайӑн ҫы хатӑп та кантӑр ҫурӑм ӗсене, вӗрен вӗҫне персе
паратӑп, хӗрарӑм сем туртса кӑлараҫҫё. Сулӑ юлашкипе
хам ларса тухаттӑмччӗ. Тем аташ са кайрӗҫ кӗртсем, карт!
туртрӗҫ те вӗрене, лак лартӑм хы ҫалалла кайса шыва.
Сулӑ ҫыраи хёрнелле юхать, эн пӑрлӑ шывра ш ампӑлтататӑп. Краш тӑн вӑрҫинче ш ӑнтса пӑснӑ урана туртрӗ
лартрӗ тата ш ӑнӑр. Тӗнчене куҫпа курсах путатӑп вӗт,
сухалӑм ҫеҫ ярӑнать умра. Х ёрарӑм сем тин сехӗрленсе
ӳкрӗҫ, пакур тӑсса пачӗҫ, ҫитмест. Ю рать-ха ҫав вӑхӑтра
пирӗн пата Ш ашка Паш кипе райком секретарӗ ҫывхарнӑ.
Иккӗш ӗ те шыва сикрӗҫ, туртса кӑларчӗҫ мана. Каллех
вилёмрен ҫӑлчё Салакайӑка райком секретаре. Тепрехинче, района пасара кайсан, чайнӑйне яшка ҫиме кётӗм.
П ӑхатӑп — черетре райком секретарӗ тара парать. Палласа илчӗ мана, хӑй ум не туртсах тӑратрӗ. Апат ҫинӗ
хуш ӑра кӑлхус нуш исем ҫинчен тёпӗ-йӗрӗпе ыйтса пӗлчӗ. Ч айнӑйра та чӑн-чӑн, сувӗҫлё ҫын пулчӗ вӑл, халӑхпа
нӗрле.
Ш ашка Паш кине иккӗш ӗ те ҫынш ӑн ҫун сах вилетчӗҫ.
Пӗри кӑлхуса, тепри района чапа кӑларчё. Н ум аях нурӑнайм арёҫ тулӗк. Хӑш яла кай, ӗҫпе-и, хӑнана-и, калаҫу
хёрсен, халь те аса илеҫҫӗ ҫав ҫыпна. Вӑт вёсен, хӑйсем
ҫуккӑ пулин те, отем ҫути, хӗл хем ӗ халӑхра юлнӑ.
Курнӑ эп тем те, такама та, лай ӑххин е те, усаллине
те. Аҫта влаҫ, ҫавӑнта зтем ӗн лайӑх енӗсем пе яиӑх енӗсем халӑх ум не куҫкӗски ҫинчи пек тухса тӑраҫҫӗ. ТТим
те пытараймастӑи. Паян пытарсан та, каярахпа тухатех.
Сире эп вӗрентсе мар, астутарса ҫеҫ каласшӑп: ҫын ҫнне
нихҫан та хӑвӑрӑп п уҫу урлӑ ан пӑхӑр, хӑвӑрӑн пуҫна
халӑх тӑррпне хӑпартса ап лартӑр. Ун пек чухне, ҫак ӑслӑ капаш а гаута илмесен, халӑх сире куҫранах калӗ:
пулӑ нуҫӗнчен ҫӗрет.
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КИЛТИ ҪӐЛТӐР
Карчӑка юратнӑ эп. Маншӑн вал чунне те пама хатӗр
хӗрарӑмччӗ. Л айӑх арӑм тёлне пулниш ӗн савӑннӑ. Таврӑнатпӑр пӗррехинче клубран. Темле спектакль курнӑччё,
ятне-ш ы вне манна. У йӑх анатчё. Т ӳпе йӑнкӑр-йӑнкӑр таса, пёр пӗлёт татки курӑнмасть. Ҫӑлтӑрӗсем вара... пытанмалла вылянӑ пекех чупаҫҫё. Сцена ҫинче ҫӑлтӑр шыракан хӗре аса илсе карчака пае пӳрнепе янахран хуллен
ҫӳлелле тӗкетёп, пӑх-ха, кӑтарт-ха хӑвӑп ҫӑлтӑру хӑгаие, тетёп. Карчӑк мана ихӗрсех сухалран ярса илчё те,
пӑшӑлтатрӗ: «Вӑт ват супнӑ. сӑлтӑр аса кплнӗ ӑна, ҫӑлтӑр кпрлё апла? Пур ман та ҫӑлтӑр. старпкӗм. Эп ҫуралсанах ҫуталнӑ вӑл тӳпере. Вӑ-ӑн унталла лайӑхрах пӑх,
шыра, туп». К уҫҫуль тухичченех пӑхрӑм, такӑш ӗ, нихӑптин ҫине те карчӑк ятне ҫырман. Унччен те пулмарё,
птапк! тутарчӗ янахран. П уҫа тип тӑн пырса кёчё. Ара,
гонашарах-ҫке ҫӑлтарӑм!
Л екрём тепрехинче хӗрарӑмсем хуш ш ине. Пирён кӑлхус махра нум ай лартатчё. Унта, хӑвӑрах пёлетёр, хӗрарӑм ӗҫлет. Махра та мар-ха та. табак. Иккёмӗш хут тӑрӑ
татса пётернӗ хы сҫӑн тем ш ут кӗнё ҫавсене, ҫы псӑнчӗҫ
ман сумма. Вӑрсӑ хы ҫҫӑнхи ҫулсенче арҫын тивёҫменрен-ши? Табак тӑррине кун ёп е ывӑҫласа ш ӑрш ипе анкӑмннленнёгаён-ши? Эпё кӑлхус, кёлечёсене хураллатӑп.
Хампа пӗрле гаӑпӑр яланах пурччё. Тупӑнать п уш вӑхӑт — кӑрнлаттаратӑп. Махра анп пуш ар каланчи ҫум ёнчехчӗ. Выляса ларатӑп ҫапла каланччан иккёмёш хутён че. Вӗсем махра тӑрри татаҫҫӗ. Йаран вёҫне тухсан, пӑптӑлтатрёҫ те, Ултуттп текенскер, вӑрҫӑрп парламептёр
пек ш ур тутӑр сулласа. мап паталла утрё. Аялтан кӑш кӑрать: «Карачӑм, зй, Карачӑм?! Ҫитет сана вӑкӑр хам пи вӗрсе, айта пирӗнпе шапа хырӑмё вёрсе хӑпартма?»
Ун чухие ӑс-тӑн та ҫивёчпех. хам та япгаартарах, У лтутти сӑм аххисем пырса ҫапӑннипе сухал та чаш ӑлах тӑчӗ.
Юриех «мён?»., тетӗп. «Ан к у н т а ? !» — кӑш кӑвмаллипех
кӑгакӑрать инке.— А тту туртса антарап. Ан! Ш ӑпӑрна пл.
Вӑрмана васкатпӑр».
Картлаш капа антам та, Ултутти мана хёрарӑмсем пат
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не ы таласах илсе кайре. М ахра-табак каманти, ёҫ вёҫленӗ ятпа, праҫнике хатӗрленнӗ-м ӗн. Сӑпасчӗ ун чухне.
Тур пулӑш нӑ пекех тата мана хуралта улӑш тарм а юлташ ӑм ҫитрӗ. Теш урствӑна чин-чинӑм парса хӑвартӑм. Вӑрманӗ пирӗн ҫы вӑхрах. Уҫланки те пит тӑпӑлкка. Хӗрарӑмсем хутаҫҫисенчен, пуракӗсенчен туртса каларчёҫ ҫимелли-ёҫмелли... Кӑрчамине те тутантӑм, анш арлине те —г
пурте янках анать у ҫ сывлӑшра. Ман хӗрарӑм сем самаях
хёрчёҫ, «тавай, Карачӑм, ӑш ала», теҫҫё. Вӑкӑр хӑм пине
вӗрсе хӑпартатӑп та, ш ӑпӑр ман уҫланка ҫурать. Эх, тӗвеҫҫӗ инкесем, эх, тӗвеҫҫӗ. Таш ӑ варринче, типнӗ кӑткӑ
тёми ҫинче, саркаланса ларатӑп. Эх, ҫаврӑнаҫҫӗ ман тав
ра. Пӗри тепринчен хитререх. Х ӗрарам ёнтё вӑл, пӗр
хёрсе кайсан, тёнчене те тепӗр майлӑ ҫавӑрса лартма
хатёр, сиксе пӗлӗте те йӑтса антарма пултарать. Такмакне те манман-ха: «Эпӗр пулсан тёнчере, ҫулам тухё кӗпҫерен...»
Ы такланчӗҫ те хайхискерсем , мана тавралла карса
илчёҫ. «Тӑр, Карачӑм?!» — тесе сухалран кӑрт туртрё
Ултутти. К аллех ур а тапса кӑрнлаттаратап. Ҫӑвар типмест, сӑра парсах тӑраҫҫё. Ю рласа та, таш ласа та ывӑнчӗҫ пулас, «тавай ш ӑпӑрҫӑна черетпе тав тӑвас» тесе
ш авлама тытӑнчёҫ. Ч ун пщ-и! турё кӑна илтсен. Вунвиҫ
х у са х матка вунвиҫҫё ы таласан, пӗтрё пуҫ, тетёп. У лтут
ти ҫав вӑхӑтрах ячё илчӗ мана мӑйран, ай пӑчӑртать, ай.
пачӑртать, карчӑк унаш кал ӗм ёрте пӑчӑртаман пуль. Кӑкӑрӗ пёҫертнипе чёркуҫҫи вӑйё пӗтрё. Ч уптӑва-чуптӑва
тем иҫе сухал пёрчине кӑкласах илчё. Ну, ш утлатӑп, п ур 
те У лтутти пек кӑш лама тытӑнсан, миҫе пёрчӗ юлё-ш и
карчӑк валли? Унччен те пулмасть, тепри ы таласа илет.
П ӗр-пёринчен ҫуллӑрах та вёрирех вёт. Вунвиҫҫӗм ёш ӗ,
ҫап-ҫамрӑкки, Т урикасри Йӑван кипё, эртелпе тёксен те
пымасть ман пата. «Тав ту ш ӑпӑрҫӑна!» — пусахлаҫҫё
леш сем. «Телейсёр эп, ҫуралм а та вунвиҫҫём ёш мартра
ҫуралтӑм та, качча та вунвиҫҫём ёш майра тухрӑм та,
упӑш кана та вунвиҫҫӗм ӗш к ун и ех аҫа ҫапса вёлерчё те,
кунта та вунвиҫҫём ёш пултӑм та» тесе йёрес пек тӑрать.
«Ара сана м ён телейё кирлё паян?» — тесе тёртеҫҫё ин
кесем. Н ум ай ш утласа тӑмарӑм вара, тытрӑм та ытала*

рӑм вунвиҫҫёмӗш хӗрарӑма, услам ҫу иек ирӗлсе тӑракан
йӗкӗрӗлче тутинчен лайӑххӑн чуитурӑм. Ман хӗрарӑм
ҫем ҫелсех кайрӗ, «ай-уй!» тесе пуҫне усрӗ те аяккалла
утрӗ. Хамӑн та куҫӑм хуп ӑн сах ларчӗ вӗт вӗри тута хӗртнипе, хӑлха хупланчӗ хӗрарӑм ш авёпе.
С исетӗп-ха, такам сухалран туртать. Иккӗмӗш черет
пуҫланчӗ-ш и, тесе явакласа илтӗм те ум ри хӗрарӑма,
чунтанах чуптум а пикентӗм: ӗметӗн ҫеҫ. Иитрен чанклаттарнипе к уҫ-п уҫ чариех уҫӑлчӗ. Пӑхатӑп, ум ра махра
х у са х ё вырӑнне ю ратнӑ карчӑкӑм тӑра парать. Сухалтан
ҫавӑртсах туртса кайрӗ ҫав. Ултутти шӑл йӗрсе юлчӗ:
«Эй, Карачӑм! Ш апа хы рӑмӗ хӑҫан вӗрсе хӑпартӑпӑр?»
«Килти ҫӑлтӑр ҫутатм а та, ҫутӑлтарса ям а та пултарать. Т ӗрӗс тӑвать»,— тесе ш утласа пытӑм вара эя ӗ намӑса ниҫта хурайм асӑр.

ИНКЕК ҪУРИСЕМ
Карчӑк вилнё хы ҫҫӑн ман Тымара, мӑнукӑн ачисене
пӑхма каймалла пулчӗ. В ӗсене ура ҫине тӑратнӑ хы ҫҫӑн
ӗҫсӗр аптӑрарӑм. Килте ларнин м ӗн усси? Ч ун халӑх ҫин ех туртать тата. Кайрӑм та правление, йӑлӑнсах ыйтрӑм пӗр-пӗр усӑллӑ ёҫ тупса пама. Йышӑнчӗҫ хуралҫа,
сысна ф ермине ячӗҫ. Ёҫӗ пилӗк авмалли мар, м алтанах
аптрамастчӗ. П ӑхса ҫаврӑнатӑи: хам а ш анса нанӑ упьект
вырӑнтах. Уйтан ф ерма пӳртне кӗрсе канатӑи.
Карта тавраш ӗ ҫуккӑ фермӑра. Ҫап-ҫарах. Х ӗрарӑм ёсем сы снисене уҫӑлм а кӑлараҫҫӗ. Выльӑх ӑна-кӑна ӑнланать-и? Ӑна ирӗклӗх кирлӗ. Ч упаҫҫӗ-чупаҫҫӗ те сыснасем вите тавра, вӑрмана, ҫерем ҫётме йӑркаҫҫӗ. Эп вӗсем
хы ҫҫӑн ӑҫтан хӑваласа ҫитеп? А сӑрхарӑм пӗррехинче, витерен инҫех те мар, тислӗк купи ҫумӗнче, темле ют сыснасем нӑйкӑш аҫҫӗ, хам ӑрӑн ш ур тёслисемпе чӑнласах
выляҫҫӗ. К урпун, ш ӗвӗр сӑмсаллӑ, вӑрӑм хӳреллӗ, улахӑмӑр тӗслӗ хӑйсем. А ран-аран тавҫӑрса илтӗм, ара, хир
сы снисем-ҫке, кунти заказникрен. А ҫисем тё пулнӑ ҫав.
А ҫан мён ш ухӑш ун — ҫутҫанталӑк панӑ ы рлӑхпа усӑ
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курмалла. Амин те ҫавах ӗнтё. Ҫапла вӑрмантан фермӑна
ул а х каччисём час-час чупма тытӑнчӗҫ. Юрату вӑййи пуҫланчё. Тем кӑмӑла кайрӗ, хам ӑр сы снасем те вӑрмана йӑркама пуҫларӗҫ. Тӗлӗнтӗм, ш алтах аптрарӑм. Хӑваласа
яма вӑй-хал та, кӑмӑл та ҫук.
К унта пирӗн Крахьян текенскер ӗҫлет. Качча каймасӑр
юлнӑ ватӑ хӗр. Аллӑналла хӑвалать пулас. Сысна пӑхать.
Ҫавскер хайхи таҫтан хулӑ тупрӗ те, ш урӑ сы снапа юратуллӑ выляса тӗлӗрсе кайнӑ хир сы сннне ҫурӑм тӑрӑх
касать те касать. Л еш ӗ, хаярланса, хӑйне хирӗҫ сиксе
ӳкрё. А ран-аран пусм а картлаш кинчен
хӑпарса тарчӗ
Крахьян, асавӗсемпе ярҫа илнӗ нулсан-и, ахаль...
Кӗтӗмӗр иксӗмӗр те пӳрте. К рахьян сывлӑш ҫавӑрса
яраймасть, чӳречерен пыра-пыра иӑхать. Хир сысни кал
лех ферма сы снисем патпелле юрттарчӗ. К рахьяна калатӑн: «У хм ах зс, ҫынна та тапӑнать хир сысни, ахаль ч ух
не мар, хӑйне мӗн те пулин ырӑ тума чӑрмантарсан. Эс
те тупнӑ ҫав хӑш вӑхӑтра хӑваламаллине». Крахьян ёнсе
хы ҫнелле ю хса аннӑ тутӑрне майлать, ҫав вӑхӑтрах тӑкӑлтатать: «Мӗн вӑл тата ман сыснаран мӑшкӑллать. Темле
ҫура пулать унран. Ч ӑтӑн унта? Тивме юранине-ю раманнине нӑхса тӑрӑн». Крахьян питӗ пӑркаланать те, тен,
кӑна хӑйне те ҫак сам антра чӑтма ҫав тери йывӑр пуль
тесе, яр ил хайхискерне ҫемҫе ш ш ӗкӗичен. Сыснасен юратӑвӗпе киленсе тӑиппе хам ӑн та. ш ухӑш арпаш ӑнчӗ пӳль
ҫав, карчӑка курм анни те темиҫе ҫул та... Х ёрелсе хӗрсе
кайнӑ Крахьян, чӗтреме ернёскер, каялла вӑрт ҫаврӑнчӗ
те мана сухалран ҫулса илчӗ, вырӑн патне туртса ҫитерчё, унтан вӑльт! ҫӗклесе печӗ. Х ӑй тухрӗ те вӗҫрӗ, алӑкра
шӑл йӗрсе хӑварчӗ: «Сана, ватсупнӑна кстсе, качча каймасӑр пурӑнман зпӗ. Вырт пӑмака хы ҫӗнче йӑвалапса».
Выртрӑм вара намӑс курнӑ хы ҫҫӑн, хускалм асӑрах. Сыс
насен ю ратӑвне, Крахьяна аса илсе. Эх, пурнаҫ... Чёрӗ
ҫын-ҫке, ватӑ пулин те. Ш ухӑш па куҫ нихҫан та ватӑлд!а
пёлм еҫҫӗ пуль ҫав.
Х ир сы снисене кӑвалама тесе вӑрӑм пугаӑ яврӑм. Аякран та пулин хӑратас тетӗп-ҫке. Хам та гаикленетӗп. Эп
Крахьян пек ҫивӗч мар, урасем хытса ныраҫҫё. Хӑваласмӗн пулсан, тарса та ӳкеес ҫук. Ман пӑртҫататель прнкас48

не пурнӑҫламаллах: хир сыснисене аташма чармалла. Х уралламалли, сы хламалли вырӑн тупрӑм хайхи. Вите хёррине пусм а тӑратрӑм, случай» чёву ханарса тарма. Ки
л е р е те хир сыснисем, ш утлатан хам ӑшра, ю рату вӑййи
выляма иуҫлнчченех мирлӗн хӳтерсе яратӑн. Иӗр хӑпсенпе тытӑнсан унта... ӑҫтан кӳрентерен вёсене. Эп Крахьян
пек пӗччен пурӑннӑ ҫын мар, авланса курнӑ, ӑнланатӑп,
всю шӗ, вӗсем те чӗрчун. Сӗтел ҫинчи айҫиллӗ ш ӑнасене
те ҫапса вӗлерме тӑхтатӑп та уи пек чухне...
Вите кӗтессинче кӗтсе ларатӑп ҫапла. Акӑ, килеҫҫӗ
кётнӗ хӑнасем , вӑрмантан тухрӗҫ те, тӳрех ман паталла
ҫул тытрӗҫ. И нҫех те мар Крахьян сы снисем ҫӗр чавалаҫҫӗ. Ҫитрӗҫ. Шарт! тивертрӗм нуш ӑ вӗҫӗпе хӗрринче
тӑраканнине. Тепре ҫапма хатӗрленетӗн. Хӑрт-харт! турӗ
хайхискер, курпунне тата ҫӳлерех ҫӗклерӗ, асав ш ӑлӗсене
кӑларчӗ те вирхӗнчӗ ҫав ман паталла. Хам та сисмерӗм,
ракет пек вӗҫсе хӑпарса кайрӑм вите тӑрне. Ҫитрӗ хир
сысни пусм а патне, картлаш каран малти урисем пе уртӑнчӗ, хӑртлатҫа ман ҫине шур куҫӗпе пӑхать. Ҫӳлтен
пуш ӑна касрӑм тепре. Сысна аҫп пуш ш ёх урса кайрӗ,
сӑмсипе хирет те хирет пусм а кутне. Чалӑш тарса, чалӑш тарса ячё те, пусм ана такки туртса антарчӗ. Виткӗҫрен
тытса арап-аран ҫакланса юлтӑм. П усмапа пӗрле ш анлатнӑ пулсан-и... Пӗр хуш ӑ ҫаврӑнкаларӗ те, хӑртлатса, ф ер
ма сы снисем патнелле мӑнаҫлӑн уттарчӗ. Мӗн, вёсен,
вӑтанчӑк таврашӗ пур-и, хальхй ҫамрӑксем майлах. Ним
пулман пекех ю рату юрри ӗнёрлем е тытӑнчё. Эс пур, лар
вите тӑрринче шӑла йӗрсе. Сикес — ҫӳллё. Кӑнтӑр апачӗ
те ҫитрӗ, ҫын тавраш ӗ курӑнмасть. И рхине уйран ӗҫсе
ҫеҫ тухпӑскер, хырӑмра мусӑк пуҫланчӗ. Сыснасем вылявыля вӑрманалла юртрӗҫ. Хамӑрӑнписем ӑсатсах ячёҫ.
Ҫын пек. Вӗсем ҫине п ӑхса ларнипе тахҫан ҫамрӑк чух
хама инкесем ӑсатйине аса илкелерём. Ютти тутлӑ пуль
ҫав. Ҫын патӗнче уйран та сӗт пек те...
Лартӑм ҫапла ҫиле хирӗҫ шӑл ш аккаса. Т ёлӗрсех кай
ма пуҫланӑ. Сасӑпа ш артах сикрӗм. Пӑхатӑп, аялта Крахьянпа тепёр хёрарӑм ахӑрса тараҫҫӗ. «Пёркун сана вырӑн ҫияе петём , паян такам внте тӑрне улӑхтарнӑ, кёҫех
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пёлёте ҫити вӗҫтереҫҫӗ, унтан У йах та инҫе мар»,— тесе
мӑшкӑллать Крахьян.
Хир сысни ннкекӗ п уҫ ҫине татӑлса анчӗ. Метиссем
ҫуралм а пит чипер ҫуралаҫҫӗ, ӳсм е — ӳсм еҫҫӗ, хӑлтӑртатса ҫӳреҫҫӗ, ман пекех. М анах айӑплать нӑртҫататель
унш ӑн. Эпё те парӑнмастӑп, айӑине пӑртҫататель ҫине
яратӑп. Тытса патӑр карта. Вара эпё те пулӑп сыхӑ хуралта.

МӐН ХЫРӐМ ЧИРЁ
Пирӗн кӑлхусра та м айӗпен улш ӑнусем пула пуҫларӗҫ. Х ула яла нулӑш ать. Вӑрман хуҫал ӑх министерстви
сыс.на самӑртмалли вите, ф ерма тавралла карта тытса
парать. Чи аслӑ вӑрманҫӑн ҫум ӗ е ылмашӗ, урӑхла каласан, сӑран пуртвӗльне хы ҫалта йӑтса параканӗ, Х урам айкин хуш аматлӑскер, стройкӑри ӗҫсене малалла тӗртме
килнӗччӗ. У нран ш ит та уйрӑлм асӑр райӗҫтӑвком пуҫлӑхӗ
Муркин, райком секретарӗ, хам ӑн кӗрӳ Макҫӑм Макҫӑмч,
районти вӑрман хуҫи Хыркин тата ялти бригадир Лютка
пы раҫҫӗ. Вӑрман ҫулӗ анкартисем хы ҫӗпе, хӑм ла пахчи
ҫуммипе, ф ерма ум н ех пырса тӑрӑнать.
П ӳрт картлаш ки ҫинче сухал а каҫӑртса тӑратӑп, хам
паталла ҫы вхаракан ваш нӑй ҫы нсене сӑнатӑп. Карчӑк тахҫан тӗрлесе панӑ чечеклӗ кёпене салтак п иҫиххипе туртсӑ
ҫы хнӑ хам, хур а тӗслӗ ш алпар ш ӑлаварна, фетрӑран ҫӗленӗ ҫем ҫе пуш мак тӑхӑннӑ, ялан хи пекех карттуспа,
алӑсене кут хы ҫне тытнӑ. Хама алӑ парса тухнӑ ҫы нсене
тепӗр хут куҫпа тӗрӗслесе тухнӑ хы ҫҫӑн эпӗ салтакла
йӑнк тӳрлентём, сылтӑм алла хӑлха ҫум не яЛт! ҫӗклерӗм
те:
— Вӑрманкас салтакё Воропьев ретовой сывлӑх сунать сире, енерал юлташсем! — терӗм хастаррӑн.
Ман умра, ватӑ ҫын ум ӗпче, мӑнттай арҫынсем пурте
к ёлеткисене тӳрлетрӗҫ, пӗр-пӗрин ҫине п ӑха-п ӑха йӑлл
кулчӗҫ. К ӗрӳ ыталанипе куҫҫулӗм сухал ӑш не ю хса анчӗ.
А якранах курап-ха та сире, тетӗп, пит хуллен килетӗр
те, калаҫмалли пӗтм ест пуль ҫав ӗҫлё ҫ-ынсен, патш алӑх
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ҫыннисен, тетёп / Х ирёҫ хуш алӑпах тухнӑш ӑн, каҫарӑр
ӗнтӗ.
Хыркан вӑрмана васкатать. К ӗрӳ мана та чёнчӗ.
— Мучи, тен, сана ёш ентерсе те ҫӳрес мар,— хӗр хенӳллӗн пӑхрӗ ман ҫине вӑрман хуҫи.
с
Ы тлаш ш и пулсӑн, пымӑп, эп енерал мар, тесе юнтарна
нек пултӑм.
Лютка вӗсем ум не пырса тӑчё те:
— Карӑчӑм мучин халь фермӑра нимех те тӑвас ҫук,
м ӑнукё то хураллӗ, авӑ вӑл унтах ҫӳрет, ай-яй, эсир jre
вара, ваттине пӑрса хӑварасш ӑн, арҫын купинче эпё пёччен хӗрарӑм-ха, эп юлам, таврӑннӑ ч ух йӗтем ҫине кӗме
ан манӑр тулёк,— терӗ.
,
Х ӑнасем бригадира каласа пӗтерме памарӗҫ, ӑна хулран ярса илчёҫ. Мана кёрӳ ы таласах уттарчё.
Заказникри вӑрман ытти вырӑнти пек мар таса. Выльӑх ҫӳретм еннипе курӑкӗ те парка ӳсет. Ҫаран лаптӑкӗсенче ҫулна утӑ тинет. Ш ӑрӑхран сул хан а пытаинӑ хы ҫҫӑи имлӗ ш ӑрш ӑ ҫан-ҫурӑм а вӑй кӗртет.^ Ҫул айккипе
ӳсек ен вётлёхре вӗлтрен кайӑкӗсем савӑнӑҫне ҫынсене
парнелес тенӗ евӗр, ӑмӑртмалла чӑйӑлтатаҫҫӗ.
Хыркин пире прачак тӑрӑх Ҫӗлен ул ӑхё еннелле ертсе
кайрё. Улӑхалла аннӑ май, ҫул парӑнса уҫланка^илсе кёчё.
— Ҫитрӗмӗр ҫӑтмаха! — терӗ Хыркин ҫёкленӳллён.
Ш ӑрӑхра утнипе кусен ш ӑмш акё сам аях ӗш еннё пулас,
пурте тӳрех ҫерем ҫине тӑсӑлса выртрӗҫ. Хыркин мӑнтӑр пуртвельне уҫрё те Люткӑна кӑчӑк туртрӗ.
ц u
— Тин пӗлтём мана мӗнш ӗн хӑварманнине, хуҫяйка
тӑвасш ӑн, чее те вара. Юрать, юрать, кунтан сире вута
ҫурм а илсе каяп-ха, атту старик ерҫмест те ерҫм ест,—
кулкаларӗ бригадир.
Вӑрман хуҫи пуртвёлӗнчен тулли кёленчесем, кансервӑсем, тӗтём ленё кӑлпассисем кӑларса Люткӑпа «сӗтел
пуҫтарнӑ» вӑхӑтра ыттисем ю маха ячӗҫ. Манӑн та чёлхе
кёҫётрё пулас, калаҫӑва хутш ӑнтӑм. И тлесе выртрӑм-выртрӑм та сире, ыллӑмсем, тетёп, хам У^мах^ пуҫпа ҫапла
анлантӑм: чупас килет пулас сирён, пӗрмай малти, кай,ри, ём ӑрту текелетёр те, май та апла чупас сирӗнпе, тупӑгаса пӑхар ура урӑ чухне.
4*
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Ман к ёрӳ уху т а х пулчё, мёнистар ҫум ӗ-ҫум ҫакки хирӗҫлем ерӗ, райӗҫтӑвком п уҫлӑхё те ур а ҫине тӑчӗ. Пурте
пӗрле ҫапла килӗшрӗмӗр: уҫланкӑ тавра пиллӗк чупса
ҫаврӑнмалла. Лю ткӑна сутья пеккн турӑмӑр. Мала тухакана мӗнле парне парасси пирки тавлашкаланӑ вӑхӑтра
Лютка ҫапла персе ячӗ:
— Ч ем пиона м ён памаллине эпё хам ах лайӑх пӗлетёп. Х атёрленӗр чупма!
Амӑртакансем эпир пурте пёр йӗркене тӑрса тухрӑмӑр. К ӗпесене хы внӑскерсем, питё кулӑш ла курӑнатпӑр
хамӑр. Эп хӑть типӗтнӗ пула пек ҫеҫ, чупнӑ ч ухн е шӑлавар анса ан лартӑр тесе, пиҫиххине хы тӑрах туртса
ҫьтхрӑм. Ы ттисем минтер пек хы рӑмӗсене ш ӑла-ш ӑла тӑраҫҫё.
Лютка камантӑ панипе вӑрман янӑраса кайрӗ: марш!
арш! арш! П урте малалла тапса сикрӗмӗр. Пӗри теприн:
чен толасшӑн мар. алла-аллӑн тытӑннӑ пек юнагаар вирхӗнетпӗр. П ӗррем ӗш ҫаврӑмра никамах та кулса каймарё.
И ккӗмӗш ӗнче Муркин йӑш ма пуҫларӗ, утмӑлтан пртнӗскер, кёрӳпе иксӗмёр ҫипе темчул ӑм санса пӑха-пӑха
илет, сисетёп. пурпӗрех сывлаш ё пӳлёнет. Ё ҫкӗпе чёлёмех лӗтерет ӑна. Виҫҫӗм ёш ҫаврӑм хы ҫҫӑн Х урамайкин
сывлӑш пӳлённипе аптрарё, уш кӑиран татӑлчӗ. Ӑмӑртса
чупасси мӗнистӑр пуртвёльне ҫӑмӑл автомаш инӑра хыҫалти ларкӑч ҫинче тытса пырасси мар пуль ҫаг). К ӗҫ ак
сывлайми пулнӑ Хыркин та пире ирттерсе ячӗ. Малта
эпир кёрӳпе иксёмёр ҫеҫ. Эпё те алӑсемпе хӑлаҫланса.
ур асен е ҫирёппӗн пусса ярлаттарса хаш та хаш туса пыратӑп. К уратӑп: кёрӳ хӑйне лӑпка тытатъ. Акӑ, нум аях
та юлмарё, ю риех такӑнчё те вӑл чикеленсе ҫаврӑпса тӑчё.
Ҫав самантра эпӗ хвиниш ра ҫухӑр са сиккелесе тӑракан
сутья аллинчи тутӑра ярса илтӗм.
— Х астарлӑхпа хӑю лӑх присне чем пиуна, Карачӑм
мучие паратӑп,— терӗ Лютка мана ы таласа илнё хыҫҫӑн
ш упка-кёрен тутӑра мӑйрап ҫыхса янӑ м ай.— Эх, эсир те
ҫав, тӑхӑрвуппӑрн старикрен толаканскерсом, темле парне
ггарас тесен те чупса ҫитсе илеес ҫук, ларӑр луччӑкӑн
уҫланкӑ варрине, эсир ҫак «сётел» хуш ш инчи чем пиунсем ҫеҫ, хӑналӑр чӑн-чӑн чемпиуна,
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Лютка сӑм ахӗпе хёпёртерём-гаи, хам пурне те ҫӗнтернипе халтӑрлантӑм-ш и, ҫур стакан куньяк хыҫҫӑп чӗлхем уҫӑл сах кайрӗ. П аҫӑрах ш утлатӑп-ха сирӗн ҫинчен,
тесе йӗплесе илтӗм вара, мӗнле ш ӳтермелле-ш и кусен
хы рӑмӗсене, тетӗп. Ӑмӑрту ячӗпе сӑлтавӗ тупӑнчӗ. Пета
вӑл хырӑм тени. Эп хам ӑн карчӑкранах илеп. Малтан ҫак
Лютка пекех ҫинҫеш кеччӗ, кайран тем пулчё-ҫке. Ш ӗвет
те шӗвет карчӑк хырӑмӗ, ни йӑрт-ярт утайми, ни чупайми
пулса ҫитрӗ. У нш ӑн ӗҫлесех тӑнран тухаттӑмччӗ. Юратьха ман карчӑк хырӑм пӗчёклетмелли меслетне пӗлетчӗ
те... Эп вӑрмантан ҫапӑ турттарса таврӑннӑ ҫӗре Лютка
пекех ҫинҫелсе юлатчӗ, сӑпкара ача уалатса выртатчӗ.
Сирӗн вара„. Эх, ыллӑмсем, енералсем, каплах ӳссе пырсан ку хырӑмсем... мӗн курса ларӑр. арӑмусем манашкал
ҫаппа кайса килсен кӑна мар, таҫта вӗҫсен те ҫӳхелеймӗр.
Мӑн хырӑм тени, ман ш утпа, чупма мар, ш ухӑш лама та
кансӗрлет. Краш тӑн вӑрҫиех аса килет. Кӑлчак эш керӗ
пирӗн ҫине саранча пек капланса килет. Патша ҫарӗнчен куҫнӑ кӑмантир выртнӑ та месерле, турра кӗлтӑвать,
такапа пек хырӑмне, пульккӑ ш ӑйӑрса пӑсасран сехӗрленсе, ик аллипе хупланӑ. Хырӑмне сы хласа хӑварасптӑн, турран килесш ӗ! Х ӑйсен хы рӑмёсемш ӗн ҫунакан
енералсем ш ёнех терт курать салтак вӑрҫӑра.
Вӑт ыллӑмсем, енералсем, хӑть эсёр мӗнистӑр, хӑть
тиректӑр, хӑть кӑмиссар пулӑр, мани, ват ҫынна, куҫран
каланӑш ӑн, тархасш ӑн, каҫарӑр. Тем тесен те хырӑм янас
пурнӑҫра ӳсет. Кӑвакал та, лайӑх тӑрантарсан, епле самӑрлать? Л ран-аран пӑркаланса утакан пулать вӗт, кахалланса ҫитет, пӗвери йы тпуллияе те тытма пӑрахать.
Ҫын та ҫавнаш калах, лӑпкӑ пурнӑҫа хӑнӑхсан, хырӑмӗ
тӑрӑх ытларах пӑхма, хырӑмне пӗрмай шӑлма, хырӑмӗ
синчен кӑна ш ухӑш лам а тытӑнать. Мӑн хырӑм чирӗ, ачам
сем, енералсем. атеме пӗтерекен хӑруш ӑ чир. Курнӑ эпёр
хамӑр ӗмёрте мӑи хыр.ӑмсем халӑха мӗнле мӑн инкек кӑтартнине. Мӗн каламалли, ӑна хӑвӑр та манран лайӑх
лӗлетӗр. Телёкпе кӑтартаҫҫӗ те тепӗр ч ухне, ш утлатӑн
вара, ку мӗнистӑрсене халӑха кӑтартма, ҫверинецрн пек,
юри суйласа плеҫҫӗ пуль, тетёп. Премьера мӗнистрӗ тата
мёнле? Вӗрсе хӑпартнӑ мечёк пек. Вы ҫлӑх премьери кӑ53

тартакансенчен пӗри пуль вал. П урте вӗсем лӑпкӑ, аран
к алаҫаҫҫӗ, сассийё те мӑнтӑрланнӑ вёсен. Пета ку хырӑм
чирёпе. Х аль те вӑн, хамӑр хы рӑмш ӑн ӗҫ п ӑрахсах уҫланкӑна, сул хӑн а килсе выртрӑмӑр. Сначӑт, сирӗн тем
тума та вӑхӑт пур. Сначӑт, кӗрӳ, хырӑм сирӗн ахальтен
мар ҫам рӑклах така хур анӗн тӗпӗ пек ҫап-ҫаврака. Эпӗ,
мӗн, ҫакна ҫеҫ каласшӑн: хал ӑхӑн та хы рӑмӗ тутӑ пултӑрччӗ, паянхи пекех, манни пекех. Ҫавӑншӑн хурар-и
тепрер черкке?
Лютка мана хур а вӑлча сӗрнӗ ҫӑкӑр татӑкӗ тыттарчӗ.
Уп енне эпӗ темш ӗн тиркевлӗнрех пӑхрӑм та, нуҫа силлесе, сухал а лекнӗ эрех тум лам ӗсене ш ӑлнӑ хыҫҫӑн, сӑхсӑхса, чӑтлӑхри шӑллӑ ҫӑвара персе чикрём. Тутлӑ иккен
хур а кантӑр вӑрри, кӑна эп леш тӗнчере т е ҫ и с е кураяс
ҫук хальхи пурнӑҫра, тесе пуҫлӑхсен е чӗререн тав турӑм.
Тем пулнӑн пурте ш ухӑш а путрӗҫ. Ш ӑплӑха Муркин
хускатрӗ:
— Тӑна кёртрӗ те кӗртрӗ вара пире паян Герасим Ф а^
липпович, хӑть ҫакӑнтах ҫӗр ш ӑтӑкне анса кай.
— Т ӗр ӗсех калать пире мучи, тӗп -тӗр ӗсех,— чӑмлачӑмла килӗш рё Хурамайкин, ҫав хуш ӑрах хы рӑмне ш ӑлса илнӗ м ай,— М инистерствӑна куҫиччен ман хам ӑн та
хырӑм кунаш кал пулман.
—- Мён тӑвӑн ӑна, ӳсек ен ск ер н е,— кулса ячӗ Хыркин.
— Ял ҫыннин апачёпе усрам алла сире, каш ни кун ҫич
тар тухиччен ёҫлеттерм елле, вара нимле хырӑм та голмасть. Ҫапла-и, Карачӑм мучи? — терӗ к уҫ айӗн п ӑхса
Лютка.
Эпё те вара вӗсем ҫине тепёр хут хӗрхенс-е пӑхса илтӗм те, эх, ы лламсем, енералсем, терём, атьӑр паянтан
пуҫласа вӗтӗ юртӑпа та пулин чупм а пуҫлар. П уҫламӑш ё,
апӑ, ӑнӑҫлӑ пулчё. Ун ч ухн е эсир хӑв ӑра-хӑв ӑр уҫҫӑн 1>ах
туйм а, халӑхп а кӑм ӑллӑрах пулма, чи малтан хӑвӑрӑн
хы рӑмӑрш ӑн мар, халӑх хы рӑм ӗш ӗн ӗҫлем е тытӑнӑр.
Симёс курӑк ҫинче сарӑлса выртакан тӑранса ш ӳнё
хы рӑм сем пёр харӑс сиксе тӑчёҫ.
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ТӖПСЁР КУЛЁ
Ҫулталӑк ӗҫӗсене палӑртнӑ чухне мана «Районти чи
лайӑх хуралҫӑ» ятне пачӗҫ те мӑйран хип-хитре хӑю
ҫакса ячӗҫ. Район патш и Муркин анкарти пек анлӑ п ӳлӗме чӗнсе хӑналарӗ, ун тах вара ҫав тери хуравлӑ ӗҫ ш ан
са пачӗ. Манӑн ухутник сен ҫуртне хуралламалла!
— Районти тӗп хуралҫӑ эсӗ паянтан! — терӗ Муркин
нуҫлӑхсен уш кӑнӗ умёнче.
Вӑрман хуҫи Хыркнн мана ҫӑмӑл автомаш ннӑна за 
казника кайса ячӗ. Пӗви юханшыв ункӑланса ҫаврӑннӑ
тёлте, сим ӗс кавир ҫинчи кӑвак пӗкӗ пек. П ӗкӗ хӗррине
чӗнтӗр тытнӑ евӗр хӑвалӑх еш ерет. Ҫурма уҫланкӑра капмар ҫурт ларать. Алӑкӗ тӑрринче — ватӑ пӑлан мӑйраки.
Уп айне ылтӑн шывӗпе «У хутниксен ҫурчӗ» тесе ҫырнӑ.
Карӑк сасси тата шывра пулӑ ш ӑмнӑртатни илтӗнет.
— Ёҫ хы ҫҫӑн творчествӑлла канмалли кермен ку, Карачӑм м учи,— куҫне мӑч хӗссе илчӗ М уркин.— Эсӗ тӗп
х уҫа пулатӑн. Ясно?
«Яс-нӑ» теса тӳрленсе тӑтӑм та ш ухӑгаласа илтём:
мӗнле творчествӑлла ӗҫ-ш и ку? П урӑна-киле пит лайӑх
ӑнлантӑм. Мана ухутниксен билечӗ, пӑшал, сӗреке тыттарчӗҫ, комбикорм начӗҫ. Уйкасран кӑвакал чӗппп турттарса килчӗҫ. Пӗве тулли ярӑнать кӑвакал. У сеҫҫӗ те,
ш аплаттаратӑп. Пӗр уш кӑнӗ пӗтиччен тепри аталанать.
Л ай ӑх пурнӑҫ уҫӑ сывлӑшра, вӑрман хӳттинче, кӳлӗ ҫумӗнче. П улӑ вылять, кӑвакал нартлатать. К ерм енӗ ҫине
н ӑха-н ӑха тӗлӗнетӗн: миҫе тенке ларн^-ши? TagfaH килнӗ
сӑрӑҫ стена лаптӑкӑш ӗпе ҫаппа-ҫарамас майрасем ӳкерсе
тухрӗ. Хаклӑ йышши сӗтел-пукан. Ёҫмелли-ҫимелли йӑлтаркка хатӗр-хӗтӗр... Каш ӑкӗсем те ылтӑнран тунӑскерсем. П ианинӑ текен пӑнтӑртаттармалли, нум ай тӳмеллё
ҫӳллӗ купӑс... Хыҫалтн пӳлӗм ре кино куратпӑр. Арҫынпа
хӗрарӑмӑн ю рату йӑпанӑвне чисти яри уҫса кӑтартнӑ.
Каш пи м ӑш ӑрӑн вӑрттӑнлӑх пулмалли япалана ним вӑтанмасӑр нурне те кӑтартаҫҫӗ. Карчӑкпа хӑй виличчен
мунча пӗрле кӗрсе курманскер, ш алтах аптрарӑм. Вёсен,
нуҫлӑхсен, мӗн, якӑлтийӗсем ю наш арах н хёр се лараҫҫӗвыртасҫӗ те... майрисем ихӗрме-явкаланма пуҫласанах
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пӗрле уйрӑм пӳлӗм ӗсене чӑмаҫҫё. Эс пур, вырт вара хёстерсе. Мунчине нихҫан та арҫынпа арҫын, хӗрарӑм па хӗрарӑм кӗм еҫҫӗ, ярт мӑш ӑрлӑн ҫӑвӑнаҫҫӗ. Ним нам ӑс-сим ӗс
ҫук. Ӳсёр майрисем ҫыран хӗрринчи хӑва хуш ш инче ҫаракутӑн пирӗш тисем пек явкаланса ҫӳреҫҫӗ. Район хуҫи
Муркин та пӗр мӑрӑлкка лартса килчӗ. Эиӗ ш ухвёрӗпе
иӗрле тулли сум кисене пӳрте йӑт{Тӑм.
— Эс, Карачӑм мучи, темскер ан ш утла,— темле айӑпа кӗнӗн калаҫать М уркин.— Ш упаш картан тӗрӗслеме
килнӗ те, творчествӑлла канма тесе илсе килтём. Х утпа
тӗркӗш се ы вӑнчӗ пуль, килентӗр мар-и ҫӑтм ах пахчинче.
Ҫамрӑк хӗрарӑм тӑсса панӑ вӗри алла хам ӑн та ярас
килмест ваҫка. Пулать вӗт хӗр ӳ чун. Тӑвӑртарах кӗпи
чӑп-чӑмӑр кӗлеткине тата хитререх туртса тӑрать. Ай-яй,
пӗрре мунча кӗрсе курмаччӗ кунпа, вара вилме те юрать,
тесе ш ухӑш ласа илчӗ сухаллӑ пуҫӑм. Утти арҫынсен кӑмӑлне уҫм аллискерех. Вӑтӑр еннелле кайнӑскерӗн, куҫ
айӗсем йӗрленнӗ ёнтӗ, питҫӑмартийӗсем яп-яках-ха, Тути
хӗрринчеп йӗне кулӑ ҫухалмасть, хӑмӑр куҫё арҫыисене
ясаррӑн туртать. Кунти ҫутҫанталӑк ытамӗнче киленмелли, выҫӑ чуна кантармалли чиперккех ӗнтӗ. Эпӗ мунча
хутса ятӑм. Пӑш алпа персе виҫӗ кӑвакал тытрӑм. Х урана
мӗн кирлине чӑмтарнӑ хы ҫҫӑн Муркин пӳрте чӗнчӗ. Х урап aiine вут хутӑм та, мунчана пӑхса ш ала кӗтӗм. Сӗтел
ӗҫм елли-ҫим еллипе тулса ларнӑ. Сиктермелли м усӑк янӑ,
пӗр-пӗрин ҫум не ҫилӗм пек ҫы пҫӑнса таш лаҫҫӗ. Сӗтел
хуш ш ине лартса куньяк ёҫтерчӗҫ,
хура кантӑр вӑррп
сӗрнӗ ҫӑкӑр татӑкки тыттарчӗҫ. Муркин 'пёр тулли кӗленче пианинӑ хы ҫне лартрӗ те:
— К у сана, Карачӑм мучи, м ухм ӑр чёртм е,— терӗ.
Эпё хам ӗҫне вӑш таланатӑп, пиҫнӗ кӑвакалсене нӑтса
кётӗм. Л араҫҫӗ кусем черкке витёр пӗр-пёрин ҫине пӑхса,
Кӑвакал тукмаккисем хур са патӑм. И лтетӗп-ха, тулта м а
ш ина кёрлет. Муркин маш ининчен урӑхларах сасӑ. 'Гата
такамсем ҫитрӗҫ ӗнтӗ, тесе ш утлатӑп. Х уй хӑрасса хуй хӑрмастӑп — кӑвакал аш ӗ пурне те ҫитмелле, ш ӳрпи хуран
туллиех.
Кӗҫ, акӑ, алӑк яри уҫӑлчӗ те пӳрте м ӑнтӑрланма пуҫланӑ майра кӗчӗ тӑчӗ. Алӑк думне сӗвентернӗ пӑшала
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ярса илчё те хайхискер, «иксёре те, аеканчӑк йыттисене,
ҫакӑнтах тӗп тӑватӑп» тесе тӗллесех сӗтел патнелле ҫывхарать. Урса кайнӑ хӗрарӑм М уркин хуҫайкки пулнине
тӳрех^ тавҫӑрса илтӗм. пӑшала ирпе авӑрласа тӑратнине
астурӑм, вара сехре хӑпш гае часрах пианинӑ хыҫне чӑмрӑм. М уркин чӳречерен ялт! сикрӗ. Ак ку, хайхи Ш упаш 
кар майри текенни, сӗтел уринчен ҫакланса урайне тӑсӑлса ӳкрӗ. Сиксе ларчӗ те Муркин хуҫяйкки кун ҫине, ай
тӳме пуҫларӗ, ай тӑпӑлтарчӗ ҫӳҫне. П усма пуҫланӑ ка
чана пек ҫухӑрать вот Муркин еркӗнӗ. Аран-аран туртса
антартӑм Муркин хуҫяйккине, пӑш ала анккинелле илсе
хутӑм. Ҫав вӑхӑтра чиперкке йӗп пек ҫухалчӗ.
А хлатса-айлатса ура ҫине ҫӗкленчӗ М уркин хуҫяйкки,
тавра^лла пӑхкаларӗ — леш майри ҫук. Эй, ваҫка, ман ҫине
тилмӗрет. «Сана та кирлӗ-и?» тесе ш ӑлне хӑйрать. Ниҫта
кайса кӗрейменнипе вӑл сӗтел ҫипчи апат-ҫимӗҫе шӑлчӗ
те тӑкрё. Стена ҫинчп ҫаппа-ҫарамас майрисем вараланчёҫ. Кави]) лапӑртанчӗ.
С ӗтел-ҫиттипе чӑлхаланса сы хланса юлнӑ куньяк кӗленчине уҫрӑм та, черккесене тултартӑм, ярар луччӑкӑн
иксёмёр пёрре, терӗм. Муркин хуҫяйкки сӑм ах та чӗнмерё, ҫавӑрса хучӗ эрехе. Ун хы ҫҫӑн вӑл кашнн пӳлӗм е
кӗрсе тухрӗ, ниҫта пёр кӗтес хӑвармарӗ, юлаш кинчен ҫапла каласа хӑварчӗ:
— Ҫак аскӑнчӑк ҫуртне тёп тумасан-и* ҫак тӗпсӗр кӳлле типётмесен-и, ҫёр ҫинче те утса ҫӳрем естӗп. П урпӗр
тӑватӑп мёп те пулин. Намӑс мар-п сана та, ват ҫынна,
ҫав аскӑнчӑксем хуш ш инче пурӑнма? Сире-и, сире тӑвап
мён тумаллипе!
Х ам та хӑракана ертӗм ҫакӑн хыҫҫӑн. Аш вӑркама пуҫларӗ. Темле усал тӗлӗксем курма иуҫларӑм. Ҫӳлти ҫӑтмах
пахчине хурала чӗнеҫҫӗ пек. Ш ухӑш а кайса выртатӑп
ҫӗрле. Явкаланчӑк шывё хёрринче аскӑнчӑк тапӑрё уҫакансенчен тӗлӗнсе. У хутниксен укҫипе те, хӑй сен укҫипе
те каплантарса лартман-ҫке ҫак ҫурт-йёре. Я палине те
хӑйсен ш утӗнчен туянман. П атщ алӑхӑнне ҫаратёа та халӑха улталаса тунӑ. Х алӑх тарӗпе пуясси, халӑхран ку,ласси пӗррем ёш тивӗҫ пуль ҫав вёсен. Ҫав тивёҫ Муркинсемпӗ Хыркинсен тата Ш упагакарти Х урам айкинсен пур57

нӑҫ тӗллевӗ пулса тӑнӑ пуль ҫав. Пётём япалана, пётӗм
ӗҫе, ҫынсем хуш ш ннчи мӗнпур хутш ӑнӑва вӗсем укҫапа
виҫеҫҫӗ, ылтӑнпа танлаш тараҫҫӗ. Ҫавӑнпа ҫак кермене
капӑрлатни вӗсем ш ӗн эпир тӑвар илме тӑкакланӑ укҫа
вырӑнне ҫеҫ ӗнтӗ. Х алӑхран пытанса вӑрттӑи аташ асси те
вёсен п урнӑҫ йӗрки пулса тӑнӑ ҫав. Темш ӗн вӗсеннех ыттисенчен чаплӑрах пурӑнас, хавасрах канас килет-ҫке,
Явкаланчӑкри тӗпсёр кӳлӗре вӑрттан канлӗх тупасш ӑн-ҫке
аш кӑнчӑк пуҫлӑхсем? Ҫак ш ухӑш сем пе пӑтранса тёлӗрсо
кайнине те сисмен. Тӗлӗкре стена ҫинчи ҫаппа-ҫарамас
майрасем хуш ш а хуппӑ пек те мана кӑтра вӑрманти тӗпсӗр кӳлле ӑмӑртмалла туртаҫҫӗ пек. М уркин майри вӗсене
пӑш алпа тӗлленё пек. Х ӑй ӗн ҫийӗнче те ним те ҫук пек.
Ҫ аппа-ҫарамас м айрасенчен ҫав тери хёр ӳ ҫапать пек. К ӗлеткене пӗҫертсе, ҫунтарса яраҫҫӗ вёт...
Х ӑранипе вӑранса кайрӑм та чалтах сиксе тӑтӑм. Вырӑи ҫунать, к ӗпене вут хы пса илчё, стена ҫинчи ҫаппаҫарам ас м айрасене ҫулӑм хыпашлать. С ехрё хӑпнипе тата
кёлеткене пӗҫертнипе ҫухӑр са ятӑм, чӳречерен ярӑнтӑм та
хӑва хуш ш ипе ҫыраналла чупрӑм, шампӑрр! сикрём шыва.
Л еш енне иш се тухрӑм та, юман тункати ҫине ларса сӑхсӑхрӑм: тавах турра вилӗмрен ҫӑлнӑптӑн.
У хутниксен ҫурчё ҫурта пек ҫун са пӗтрё. Ҫунӑк ванчӑкӗсём кӳлле ӳксе чашлатрӗҫ.
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Ҫурхи шыв темиҫе талӑкрах ш арласа, ш ырлансем ту
са, начар пӗвесене ш ӑла-ш ӑла кайрӗ. А йлӑмра вӑрман
ҫатӑрки, ҫӳп-ҫап, юшкӑн тӑрӑлса юлчӗ. Тавралӑх симӗс
кавирпе витёнчӗ. Ун ҫийӗн сарӑ-кӑвак чечек тӗллӗн-тӗллён ҫурӑлнӑ. Вӑрманиромхоз клубӗнчен тухнӑ Х ӗрӳ Х ӗветӗр, сӑран карттусне хывса,
сайралнӑ
ҫӳҫн е ' ш ӑлса
илчӗ, пӗркеленнӗ питне пӳрнисем пе сӑтӑрса ассӑн сывларӗ, ҫур им лӗхне ӑш ӗ витёр уҫӑм лӑн кӑларса ҫыранран
васкамасӑр анчӗ. Пӗве татса кайнӑ хыҫҫӑн пулса юлнӑ
тарӑн шырлан урлӑ сиксе каҫрӗ те вӑл тапах чарӑнчӗ.
Ун ум ӗнче — Хураш ыв айлӑмне витнӗ хытӑ ю ш кӑна шӑтарса тухнӑ ҫеҫпӗл. Ы тла та йывӑр пулнӑ пулас чечеке
ҫут тёнче курмаш кӑн, ҫӗре ҫӳлелле тӗртнипе, пуҫӗ те
кӑшт пӗкӗрӗлнӗ, сим ӗс ҫулҫи ҫинче халӗ те хӗвелпе куш ӑхнӑ тӑпра катӑкӗ ҫы пҫӑнса тӑрать. Хӗветӗр ӑна татмарӗ, ш еллерӗ, ҫавнаш кал хӗн-асап курса ҫутталла кармашакан илем ч ӗрӗлӗхне куш ӑрканӑ аллипе амантасран
асӑрханса ҫепӗҫҫӗн ачаш ларӗ ҫеҫ. Ҫулҫи ҫинчи пылчӑка
илсе пӑрахнипе ҫӑмӑлланнӑ чечек йӑш ӑлах тӳрленчӗ. «Ус,
ҫеҫпӗл, ӳс! Х уса ҫит вӑрман ирӗклӗхӗнче ӳсек ен тӑванусене. Ҫутҫанталӑк илемне пуянлат. Ҫынсене савӑнтар!»—
сасӑпах калаҫрӗ вӑл, сукмакпа малалла утнӑ май.
Х ӑй ӗмӗрне варианта ирттерсе ҫутҫанталӑк пуянлӑхне
ш еллесе упрам а хӑн ӑхнӑ-ҫке Х ӗрӳ Хӗветӗр. Вӑл хӑйсем
касакан каш ни йывӑҫшӑн ч унӗпе кулянать, ӗҫленӗ ҫӗрте
ҫамрӑк хунавсене мӗн май килнӗ таран ы тларах сы хласа
хӑварма тӑрӑшать. Вӑрман тӑрри тикӗс^ текен чунсӑрсем пе тавлаш са-ҫапӑҫсах чёрн ыратакан лулать унӑн. Каспӑ
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йываҫа анатри склада турттаракан Хир В арсунӗ тарӑхтарнӑ пек никам тӑ тарӑхтарман пуль ӑна. Ы тла ш елсӗр
ҫын. Х ӑйӗн хӑватлӑ автомаш инипе таптать те таптать,
авать, йуҫать йы вӑҫсене. «Ман васкамалла, план тултармалла!» — тесе кабинӑран ш ӑлне йӗрсе ҫеҫ кӑтартать. Ы тти ш оф ерсенчен иртсе чупать, ҫавӑнпа кӑтартӑвӗ те пысӑк. Ёҫ укҫийӗ те, хи сепӗ те пур унӑн. Анчах...
Ҫыран леш енне каҫнӑ Х ӗветӗр чул ҫуртсем ум не тухрӗ. Вӗсенчен пӗрне вӑрманпромхоз кӑҫал туса пӗтерчӗ.
Ҫавӑнта строительсем самай ҫӳллӗ йы вӑҫсенех касмасӑр
хӑварниш ӗн тӗлӗннӗччӗ вӑл. Акӑ халӗ, ҫӗнӗ хваттерё иурӑнм а куҫнӑ Хир Варсунӗ саваласа якатнӑ хӑм ана икӗ
хур ӑн ҫине пӑтапа ҫапса тӑрать. Х ӗветӗрӗн чӗри йӑшт
турӗ, ҫанҫурӑм ӗ вӗриленсе кайрӗ.
— Эс, Варсун, мӗн тӑватӑн капла?
Л еш ӗ, ӗҫлем е чарӑнса, м ӑлатук тытнӑ аллине ҫёрелле
усрӗ.
— Те гараж пулать, те ҫуллахи кафе — ятнс паман-ха.
— Эп уи ятие ыйтмастӑп, йы вӑҫсене мён тӑватӑн, тетёп. Ч ӗрӗ хурӑнсем вӗт, хамӑра сывлӑш паракансем. Хӑртатӑн капла.
— Тупнӑ мӗнш ӗн кулянм алли,— хурӑн ҫум не тайӑнса
тӑчӗ В арсун .— Ҫак йывӑҫсемшӗн-и? Тӑватӑ енчен хӑма
ҫапма пит меллӗ. Х ӑрса ларӗҫ-и? Тата лайӑх. Ҫӳлерехрен
тататӑн та — юпа пулчӗ. Тымарлӑ юпа! Ӗмӗрлӗх. Ҫурт
тӑвакансем касасш ӑнччӗ вӗсене — кастармарӑм. Вёсемшӗн прораба ҫур литр ӗҫтертӗм. П ӗлетён-и миҫе тенкӗ
тӑраҫҫӗ вӗсем ыан...
Х ӗветӗр, кӑмӑлие хытарма тӑрӑш рӗ пулин те, хӗр ӳлӗх
тӑвӑлӗ сирпӗнсе тухр ӗ-тухр ех уи.
— Эх, чунсӑр этем! — терӗ вӑл хы ттӑн,— П ӑх-ха, пӑх
ос хур ӑнсем ҫине! Кур, епле илемлӗн сарӑлаҫҫӗ. Кур, м ён
ле куҫҫуль кӑлараҫҫӗ вуллисене тимӗр пӑта ҫапнипе! П ӳрн ӳ пуҫн е ш ӑрпӑк кӗрсен те сиксе ҫухӑртӑн иртнинче варманта. А вӗсем ҫине миҫе пӑта кӗртсе лартнӑ! Эх, эсӗ!
К у п утсӗр ӗҫе халех пӑрахм асан, сапа мӗн тумаллине
хам ах пӗлетӗн. Акӑ, куртӑн-и?
— Ман хурӑнсем -ҫке вёсем, ман! — парӑнасш ӑн пулмарӗ вӑл.— Х ам йывӑҫпа хам хуҫа! Мӗн тӑвас тетӗп опӗ
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вёсемпе, ҫавна тӑватӑп. Ём ӗрех ҫӗтӗлсе ҫӳрен.
— Аҫтан сан пулччӑр вӗсем!
Патш алӑхӑн, халӑхӑн.
П ӑх-ха ана, ҫур лпгрпа туяннӑ вал патш алӑх йывӑҫӗсене...
Ч ӳречесенчен ҫын пуҫӗсем курӑнчӗҫ.
— Эй, мӗн ҫӗм ӗрлетёр эсир унта?
. — Тухӑр к у н т а ? !— кӑчӑк туртрӗ хӑйӗн бригадинчп
ю лташ ӗсене Х ӗр ӳ Х ӗветӗр,— Йывӑҫ палачне суд тӑвар.—
Пёр айвана та пулин чарар ашкӑнма. Эх, йывӑҫа саккунсӑр нӗтерекен ҫынна ӑна таҫти ҫеҫенхир варрине е
А нтарктидӑна ямалла. П урӑнтӑр ҫара ҫӗрте.
^ Хир Варсунӗ чӑтаймарӗ, м ӑлатукӗпе хӑмсаркаласа,
пӳрт хыҫне кайса ҫухалчӗ. Х ӗрӳ Хёветӗр те кунта урӑх
тытӑнса тӑмарӗ.
Мӑн ҫулпа вӑрман пункчӗ патнелле хӑнарнӑ май, вӑл
хӑйӗн куҫӗ мӗн курнине тӳрех хӑй те ӑнланмарӗ. Карта
ҫум ӗнчех унта чӑрӑш ю пасем ҫнне хӑма ҫанса тунӑ Хисеп хӑми нур. Л утраскер. Я чӗш ён лартнӑскер ҫеҫ темелле.
А нчах ун ӑн тӗллевӗ урӑхларах иккен. Ана пӗчӗк ачасем
те хӑйсен аш ш ё-ам ӑш ӗ епле хисеплӗ вырӑнта ларнйне
курса вулама пултарччӑр тесе ҫапла тунӑ-мӗн. Акӑ халӗ,
Х исеп хӑм и ум не вёсен ула качаки чӗвен тӑнй та, урхамах пек тапӑртатать, унтан малти урисем ҫине тап тӑрать те, чӑлтти-чалтти сиккелесе Х исеп хӑмине пӗтём
вӑйран пырса паклаттарать. Те п уҫӗ ы ратш ш е, те савӑинипе м е-е-е-ек! тет хӑй вӑрӑммӑн. Х уҫи хӑм сарнипе ка
чана аяккалла пӑрӑнчӗ. Хӗветӗр ун мӑйраки ҫинче такамӑн сӑнӳкерчӗкӗ йӑлтлатса илнине асӑрхарӗ. Пырса
пӑхрӗ те вӑл Х исеп хӑми ум не, аллисене саркаласа нӑрахрё: Хир Варсунӗн сӑнӗ вырӑнӗнче качака мӑйракинчен юлнӑ путӑк ҫеҫ. Ы ттисем вара тӗрӗс-тӗкелех. Х ӑй еннелле ҫаврӑнса иӑхнӑ качакана Хёветёр ырӑ ӗҫ тунӑ ятпа
саламлас тесе, аллине ҫӗклерӗ, леш ё те, хуҫи н е ӑнланнӑ
овӗр, кайри урисем ҫине тӑрса ҫаврйнса илчӗ те, мӑйраки
ҫинчи Варсун портречӗпе малалла тӗпӗртеттерчӗ.
Ана хирӗҫ хапха алӑкӗнчен Х ӗр хӳ Х ӗлим унӗ тухрӗ.
Яланхи пекех хӗрӗнкӗ xaii. Тӗл пулса качакапа иккӗш ӗ
те харӑсах чарӑнчӗҫ. Х ӗлим ун нӑхать-пӑхать тӗлӗнмелле
чӗрчун ҫине... Пӗрре хӑйен арӑмӗ натне улаха ҫӳрекен
Хир В арсунӗ пекех. К аснӑ-лартнӑ ҫавӑ: тӑрӑхла питлё,
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чармак куҫлӑ, ш евер сухаллӑ... Ма м ӑйракаллӑ-ха тата?
Ш уйттан манерлех. «Ак тамаш а, пӗрмай ӗҫсе ухм аха
тухап пуль?» М е-е-е-ек! тенӗ сасӑ унӑн щ ухӑш не татрё.
Х ӗлим ун тӑнлӑн кӑртах сикрӗ, куҫне-п уҫн е лайӑхрах чармакласа п ӑхрӗ те — хӑй ум ӗнче Х ӗр ӳ Х ӗветӗр качаки
мӑш латса тӑнине тӗтреллӗн уйӑрса илчӗ. Тарӑхнипе ӑна
тапас тесе урине ҫӗклерӗ, леш ӗ вӑльт ҫеҫ турӗ аяккалла.
Х ӗлимун хӑйӑрлӑ ҫул ҫине питӗ майлӑн ҫаврӑнса ӳкрӗ.
— П ур пӗр ех лек етӗн-ха ман алла, ш уйттан пуҫӗ. Jleкетён! — ю нарӗ Х ӗлим ун чӗркуҫҫи ҫине тӑма хӑтланса.
Х ӗветӗр ӑна пулӑш рӗ, килнех кӗртсе хӑварчӗ.
Х ӑйӗн чунне лӑскакан ҫак виҫӗ чӗрӗ чун паян ӑна пӗрре тулхӑрттарчӗ те, тепре ахӑрттарчӗ те. Хир Варсунӗ
м ӗнш ӗн тарӑхтарни паллӑ-ха. Х ӗлим унӗ мӗнш ӗн-ш и? Вӑл
ӗнтӗ тахҫантанпах унӑн бригадинче ӗҫлет. Турат иртет.
Кӳрш ӗ-арш ӑра, тӑван-пӗлӗш ре, паллан-тӑранра пичке тӗнӗ сӑрхӑнтарса ҫӳренӗрен ӑна Х ӗр х ӳ Х ӗлим унӗ теме пуҫланӑ. А хальтен-и хӗр хӳл ен н ӗ сӑра тавраш не кунти ҫынсем н ихҫан та тӑкмаҫҫӗ, «Хӗлимун ҫулласа тасатаканччӗха» тесе упраҫҫӗ. У ла качаки ӗнтӗ...
Х ӗр ӳ Х ӗветӗр ҫак ула качакана кӳрш ӗ ялтан туянса
килнӗренпе Хураш ыв поселокӗ тертне те тӳсрӗ, вар тыт
са та кулчӗ. А рӑмӗ унӑн качака сӗчӗсӗр пурӑнаймасть.
Ш урӑ качака амине варианта кашкӑр туртса ҫурнӑ хыҫҫӑн нӑш ӑклатса ҫӳр ер ӗ-ҫӳрерӗ те вӑл, такамран илтнӗ
сӑм аха ёненсе, упӑш кине хӳтер сех кӑларса ячӗ: «Качакасӑр ан таврӑн!»
Карчӑк хуш ни ие пурнӑҫлас тӗллевпе Х ӗр ӳ Хӗветёр
х ай хи яла ҫитрӗ, ҫы ннисене ш ыраса тупрӗ. Х ӑйсем тин
ҫеҫ пӳрт туса пӗтернӗ. П урте пур — кӑмака ҫук. Кил хуҫи
хӗрарӑм ӗ паллаканскерех пулчӗ тата. Вӑрмана ҫапӑ тиеме пырсан, Х ӗветёр ҫак йӑпӑлка пула пек инкеке лайӑх
вутӑ парса янӑччӗ. Унш ӑн ҫырма хӗрринче ҫырла татма
ш антарнӑччӗ вӑл ӑна. Татма тытӑнсан... тыттармарӗ. те.
Х ӗветӗр кӑмака маҫтӑрӗ пулнине таҫтан пёлнӗ вӗсем. «Эсӗ
пире кӑмака туса паратӑн, эпир унш ӑн сана качака паратпӑр»,— тесе ӳкӗтлеҫҫӗ ӑна. Х ӗветӗр ш ӑпах отпуска тухнӑччӗ, ҫавӑнпа килӗш рӗ. Карчӑка парне пултӑр, тет. У пӑш ки, хӑй пекех, аякка тухса каять. Арӑмё ӑна пулӑш ма
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юлать. Пёр кирпёч хурать те пнке ҫине пӑхать. Леш ё,
ун ҫум не пырса тӑрать, тӑм витрине ҫёклесе парать, ихик!
тесе авкаланса илет. Тӑм калакне сак ҫине хурать те
Х ӗветёр аллине ун еннелле ярать — вӑшт ҫеҫ тапса сикет ҫумран ҫамрӑк кӗсре майлӑ кӗҫенекенскер. Пӗр кун
чӑтать Хӗветӗр... Иккӗмӗш кунне хӑйён ухм ахла ш ухӑш ӗпех мӑрье кӑларать. «Пӳрт тӑрринчен анса шала кӗретӗп тҫ ёнтӗ...» — тет хӑй ӑш ӗнче. П усма тӑрӑх анма ҫвҫ
пуҫланӑччӗ, хап ха алӑкӗнчен упӑш ки курӑнса каять. П ӳрте кӗрсе кӑмакана пӗрле хутса пӑхаҫҫӗ. Тӗтём тухмасть,
ӑшӑ лайӑх саланать. Савӑнчӗҫ кил хуҫисем . Ш ӑлйӗре пн
ке упӑш кине васкасах лавккана чуптарать. Х айхи инке,
упӑш ки тӑкӑрлӑка пӑрӑнсанах, Х ӗветёре ик хӑлхаран
сысна ҫурйне ярса тытнӑ пек ҫавӑрса илет те, виҫё хутчен питӗ тутлӑн чуптӑвать, аллисемпе мӑйран ы таласа
кӑкӑрӗпе кӗлеткене ҫунтарать. Х ӗветӗр, аптранипе, ҫемҫелсех каять, сӑм ах чӗнеймест. «Ку сана кӑмакашӑн, вӗри кӑмакашӑн, чаплӑ кӑмакашӑн. К у сана вутшӑн, чаплӑ
вутш ӑн», тесе тепёр иккӗ чуптӑвать те — лак лартать сак
ҫнне. Ҫав сам антрах упӑш ки те персе ҫитет. Пушатаҫ.ҫӗ
кӗленчене. Качакана ҫавӑтса киле каяс вӑхӑт ҫитет. Кӗ-^
ҫенекен инке упӑш ки ум не пырса тӑрать те, пӑркаланса.
ҫапла калать: «Качака, тет-и? Эй, турӑ. Кӑмакш пӗн рас
чет турӑмӑр-ҫке. Пит лайӑх. Качакине укҫаллах сутатпӑр».
Упӑшки Хӗветӗр ҫипе вӑкӑрла кӑнн пӑхать. Мӗн тӑван,
кӑмака тунӑш ӑн ҫийӗнчен качака укҫи тӳлесех хӑварать
Хёветӗр. «Хӑрӑм ларсан, тасатма кил»,— чӳречерен гаӑл
йёрсе юлать астармӑш инке.
Ҫывӑхри р азъ езда аран-аран туртса ҫитерет Х ёр ӳ Х ӗветёр качакана, пёр кило пёрем ӗк ҫитерсе ярать. Лачкам
тара ӳкет. Канаш пуй ӑсӗ ҫине ларнӑ хайхискерсем , пыраҫҫё пӗр-пӗрип куҫёнчен пӑхса тамбурта. Х уйхӑ ҫине
суйхӑ тенё пекех, ревизор тёлне нулаҫҫӗ. Л еш ё качакаш ӑн билет ыйтать, ниепле те ӳкёте кёмест, ш траф тӳлеттерет. Х ураш ар станцине айланкаласа ҫитсен перрон
ҫине анчӗҫ кӑна, качака асфальт тӑрӑх кёмӗрккесем кустарма пуҫларё. У нтах тата станцӑ хуҫип е милиционер калаҫса тӑраҫҫӗ. Вӗсем кула-кулах перрон ш ӑлтарчёҫ Х ёветёре.

Х ӗлле. юр тултарсан, ула качака кӳрш ӗри Х ӗр хӳ Х ӗлим унӗсем патне чӗн м есӗрех хӑнана каҫнӑ. Сарайне кӗмен вӑл, ҫамрӑк улм уҫҫи сенё ш уратса тухнӑ. Х ӗлимун
арӑмӗ Х ӗветӗре йывӑҫ хакне тӳлеттерчӗ. Ҫакӑн хыҫҫӑн
ӗнтӗ Х ӗлимунш ӑн ула качака Ш уйттан мӑйраки пулса
толчӗ. Укҫпне ҫийӗнчех xaiicep ирӗкёпе тӳлем ен пирки,
ку ӗҫ поселок Советнех ҫитрӗ. Х ӗветӗрш ӗн вара Х ӗлимун,
ы тларах арӑмӗш ӗн ӗнтӗ, куш тан ҫын вырӑнне юлчӗ. Ш уй
ттан мӑйраки ҫеҫ, ӑна-кӑна ӑнланм асӑрах, хӑйӗн сӑтӑрла
ӗҫне малалла тӑсрӗ.
Х ёр хӳ Х ӗлим унӗн арӑмӗ пёррехипче чӳречерен пӑхрӗ
те, тарӑхнипе ч утах урайне кайса ӳкм ерӗ. Пӗчӗк пахчана
туй ячёпе лартнӑ улм уҫҫие Х ӗр ӳ Х ёветёр качаки ним пулман пекех якатать. П ӳртум не чупса тухрё те вӑл, алӑ
айне лекнӗ -мӑйкӑҫпа сӑнчӑр тата ҫӑраҫҫи йӑтса чупрӗ.
М айлакаласа кайри ураран ҫулса илет качакана, кётессе
хӗстерсе лартать. У рисене сӑнчӑрпа хёр еслӗ лайӑх ҫавӑрса
ҫыхать, юман ю паран явакласа илсе ҫӑраҫҫипе пптӗрет.
Ш уйттан мӑйраки этемле мар сасӑпа ҫухӑрать.
Сасса илтсо Х ӗр ӳ Х ӗвстёр арӑмё чупса ҫитет. Тапаҫланса выртакан ула «ёнине» курнипе вӑл йӗр сех ярать.
Турткалать-турткалать сӑнчӑра, ниепле те вёҫертеймест,
унтан килне хӑш ӑлтатать. Х ӗветӗр пёчёк лум йӑтса ҫитет. Ҫав вӑхӑтра Х ӗлим ун та таҫтан тайкаланса таврӑнать. А йлаш аҫҫё, качака урлӑ турткалаш аҫҫё. Х ӗлимун
улм уҫҫиш ӗн халех ҫёр тенкӗ ыйтать. Х ӗветӗрӗ: «Ахаль те
сана пахчарисем ш ӗн ҫур пин тӳленӗ, ҫитет!» — тесе вӑрҫатъ. _ Качаки, ури ыратнигге пулас, ҫы нсене ҫӗнтересле
ҫухӑрать. Х ӗветёр арӑмӗ чӑтаймастъ, килӗнчен укҫа илсе
килет те Х ёлим уна пёрсе парать: «Ме, кӳп! Тӑран ман
укҫапа!» Х ёлим ун матки ӑна пӗчёк пахчаран тӗке-тӗкех
сирпёнтерсе кӑларать. Ҫӑраҫҫине хирсе ҫӗм ӗрнё хыҫҫӑп
сӑнчӑртан хӑтӑлнӑ качака хуҫи хы ҫҫӑн йӑртлаттарать.
Ҫапла Ш уйттан мӑйраки кӳрш ёсем хуш ш инче хи рӗҫӳ
хӳм и тытса лартрё. Ун хы ҫҫӑн урамри пилеш ссмпо ҫӑкасен е тапӑпчё качака. Апа курса-ш и, ку сӑтӑрла ё;;с тата
темиҫе качака хутш ӑнчӗ.
Вӑрман пунктне урам комитечё пухӑнчё. Качака хуҫисеп е иурне те чённё.
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— Кунаш кал ӗҫ тухм асть,— хы ттӑнах каларё урам iiuмитечӗн председателе.— Качака машкӑлӗ п улса юлатпӑр,
урамри, пахчари йывӑҫа упраймастпӑр. Намӑс пире. Х ӗветӗр вара пуш ш ех ирӗке янӑ выльӑхне. Йывӑҫ кӑшлани
ҫеҫ мар, Х исеп хӑм иие тапӑнакан пулчӗ. Килӗнче вӗрентекен пур пуль ӑна.
Ҫав вӑхӑтрах уҫӑ алӑкран Ш уйттан мӑйраки курӑнса
кайрӗ. Сухалне каҫӑртса кӑ-ӑн пӑхать. Ме-ке-кек! тенине
илтсе пурте п уҫӗсене пӑрчӗҫ. Х ӗр ӳ Х ӗветӗр часрах алӑка
хупрӗ.
. — К у сан чӑнах вӗрентнӗ качака пулмалла, ялан пӑтӑрмах тӑвасш ӑн ӑшталанать. Цирк уҫатӑн-и, кӑкарса
усратӑн-и е сутса яратӑн — хӑвӑп ирӗк,— хӗр ӳлен сех калаҫрб урам комитечӗн председателе.
— Ҫапла вӑл ман ӑслӑ качакаҫӑм, Х исеп хӑмине те
тапӑнать. Т ӗрӗс тӑвать. Хам ш ухӑш ланӑ пекех. Х исеп
хӑми ҫине ларса чап илтӗм, терӗ нуль Варсун. Суя чан.
Ман качака ун сӑнне мӑйраки ҫине лартса ҫур кун посе
лок халӑхне кӑтартса ҫӳрерӗ. Атту, ларать унта вӑл ш ӑлне йӗрсе таса чунлӑ ҫы нсемпе юнашар. Вӑрм ан касасси,
хӑвӑрах лайӑх пӗлетӗр, лартса ӳстернинчен темиҫе хут
ҫӑмӑлрах. Касни вырӑнне лартни е сы хласа хӑварни ытла та имш еркке ҫӗкленет. И ӗр к ун .эп и р пӗр чӑрӑш а сы х
ласа хӑварассш нӗн бригадипе мӗн чухлӗ тӑрӑш рӑмӑр. Вар
сун м азӗпе ҫитрӗ те, ҫаврӑннӑ ч ухн ё ӑна лӳчӗркесе тӑкрӗ. Х уҫӑлса, хуппине хы вса пӑрахнӑ йывӑҫ ҫӗр ҫинче
аманнӑ ҫын пек ахлатса выртать... Ман качака мар айӑпли кунта, вӑрман пункчӗн пуҫл ӑхӗсем айӑплӑ ҫав п утсӗре
м ухтанӑш ӑн. Этем мар, выльӑх та ӑнланать ултава,—
терё Х ӗр ӳ Х ӗветӗр хӗрсех.
Комитет качакасене малаш не урама кӑларма чарчӗ.
Вӗсенчеп уйрам кӗтӳ турӗҫ. Х ӗр ӳ Х ӗветӗр ӗҫе кайиччен
ирех урам вӗҫне ҫитерсе ярать те У лайккине, кун ӗп ех
лӑпкӑн вӑрман касать.
■
Вӑрман касакансене автобуспа плсе ҫӳреҫҫӗ. К унепе
ёҫлесе ӗш енпӗскерсем , яланхи йӑлапа. Хураш ы в столовӑйӗ
патне сӑра ӗҫме анса ю лаҫҫӗ. Х ӗр ӳ Х ӗветӗрпе Х ӗр х ӳ Х ӗлим унӗ те, ю лташ ӗсемпе виҫшер курка ӳпёнтернӗ хы ҫҫӑн, килнелле уттарчӗҫ. В ӗсем xaiicen тӗлне ҫитнё ҫӗре
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арамӗсем чӗлхисемпе тусан веҫтереҫҫӗ. Иккӗшин х у ш 
шинче Ш уйттан мӑйраки ним пулм ан пекех хӳрине вӗлтӗртеттерсе тӑрать. Качака кӗтӳрен тарса каллех Хӗлим унсен пахчинче кун каҫнӑ иккен. Ш ӑв-ш ава арҫынсем
аран лӑилантарчӗҫ. '
Х ӗлим ун ҫакӑн хы ҫҫӑн кӳрш ине тавӑрма, м ӗнле те
пулин улталаса ҫав арҫурирен хӑпм а ш утларӗ. А нчах
сӑлтавӗ ниепле те тупӑнм арӗ-ха. Вы льӑхӗ те, этем усаллӑхне пӗлнӗ пекех, хӑйне курайм анскерне ытларах та
ы тларах хур туса юлас терӗ пулас.
Канмалли кун Х ӗлим ун хӑйӗн ём ӗрхи чирӗпе асапланчӗ. А рӑмӗ те чее ҫав, Хир Варсунне чунтан кӗтекенскер, эм елне ҫӑвӑнм алӑхах тупса пачӗ. Н ихҫан шыв курман п екех ш ампӑлтатрӗ вара Х ӗлим ун телей кӳллинче.
Виҫӗ литрлӑ банкӑна сӑрӑхтарса пӗтернӗ тӗлелле чӳречерен Варсун п уҫӗ курӑнса кайрӗ. А рӑм ӗ васкасах тулалла йӑкӑртатса тухрӗ те, варлпне мунча алӑкӗнчен кӗртсе ячӗ, кӑшт тӑхтама хуш рӗ. Кил хуҫи хӗрарӑм ӗ пӳрте
чупса кӗнӗ ҫӗре упӑш ки алӑк ҫумӗнчи тӑрӑхла сак ҫинче
х у п турттаратчӗ ӗнтӗ. Ӑ нсӑртран тӑрса ап чӑрмантартӑр-ха ку тесе, арӑмӗ Х ӗлим уна сак ҫум не кӗне ҫакмаллп
вӑрӑм кантрана яваласа ҫы хса хӑварчӗ.
Сахал выртнӑ-и Х ӗлимун, нум ай-и, ана астӑвас ҫук,
хайхискерӗн пичӗ кӑтӑкланнипе хӑр ах куҫӗ тӗтреленсе
уҫӑлать. У мӗнче сухаллӑ, мӑйракаллӑ, ҫӑмламас ш уйттан
тӑра парать, уласкер. Самантрӑх сив тара ӳкет Х ӗр хӳ.
Чӑлт-чалт тутарать ш уйттан ун питне йӗпе чӗлхине, сӑмсине хы пса лартать, ӑна тӗке-тӗке тӑрӑш сах ӗмме тытӑиать. Я рса илесш ӗн ҫакна Х ӗлим ун сухалран — аллине
ҫӗклеме ҫук , тӑрса тапса сирпӗтесш ӗн — ури те тапранмасть. Ёнтӗ кӑтӑкланмасть сӑмса, ҫивчё ш ӑл тивнипе
и ӗҫерсе ы ратса каять. Тин чалтӑрах уҫса ярать Х ӗлимун
хӗсӗк куҫне, мӑч-мӑч тутарса пӑхать: нимле ш уйттан та
мар, Х ӗр ӳ Х ӗветӗрӗн ула качаки нӑчкать иккен ун сӑмсине. Пичё тарах юн йӑрласа ю хса .анчӗ. Сурса хӑваласа
яч ӗ-ха Х ӗлим ун качакана. Ҫ ӗкленесш ӗн хӑй — ҫӗкленеймест, мӑйран кантра касать. А птранипе п уҫн е пӑркаласа
пӑхрӗ, качаки тата, ку хӑйпе вылять тесе пулас, тавралла снккелесе ҫаврӑнать те, чёвеп тГ»рса м е-ке-ке-е-ек! тет

вӑрӑммӑн. Качча, Ш уйттан мӑйраки! тесе хӑрӑлти сассипе ҫухӑрса ячӗ Хёлимун. К ӳрш ӗ хӑни. каялла чакса талпӑнса пычӗ те, пӗррех кӑрслаттарчӗ мӑйракаллӑ пуҫпа
Х ёлимуна. Сак тӳнсе кайрё. Х ӗлимун хырӑм ҫпне хаплатрё. ТПуйттан мӑйраки чупса ҫаврӑм тӑвать те кӑрст!
кӑрст! сикме тытӑнать сак ҫинче. Икӗ ура ҫине тарса
ташлать. Ҫёнтерӳ тангагайӗ, тейӗн. Х ӗлимун ун айӗнче
сӑмсана лапчӑтса. юн отхтарса выртать, хӑранипе кашкӑрма тытӑнать: «Хурах! Вилеп! Ҫӑлӑр?!»
Ҫав вӑхӑтра Х ӗрӳ Хёветёр ш апах пасартан таврӑнатчё.
Кӳрптн хурахлатнине тата хӑйёп качаки мекеклетнине
илтсе чунса кӗчӗ. Кантрипс салтса Х ӗлимуна ура ҫине
тӑратнӑ хуш ӑра Улайкки тухса вӗҫрӗ.
— Х ёветёр, эсех-и ку? — кӳрш ине палласа илчё Х ӗр хӳ
Х ӗлим унё,— Качака мӑшкӑлӗнчен хӑтарнӑш ӑн сана тав
тӑватӑп. анчах та ҫав ахрата, Ш уйттан мӑйракине... каҫармастӑп. Лх, асремет матки, каллех ҫы хса хӑварнӑ
мана. Сан, мён, пур-и мӗн те пулин? Ман сана ханаламалли те юлман. Два. кёленчи пуш -пуш ах.
Х ёр ӳ Х ёветёр хӗрхенчӗ кӳрш ине, пёр хуш ӑ кулкаласа
тӑнӑ хыҫҫӑн, ӑна ҫавӑтса алӑк патнелле уттарчё:
\ — Карчӑкӑн хёрхӳленн ӗ сӑра пулас пать, атя.
— Пырать пире, й ӳҫ гаёвек пултӑр...
Тепёр кунне Х ёлимун, качака ҫыртнӑ сӑмсине ҫы хтарма амбулаторине каятӑп тесе, ёҫрен ыйтса юлчё. Ш уй
ттан мӑйракипе кёме карта хӑмпн аял вёҫне тапса уҫрӗ,
унта мӑйкӑч лартрё. К унёпе кётрё, анчах Ш уйттан майраки кётӳреп тарса таврӑимарӗ. Тепрехинче, шӑматкун,
пасара сур ӑх туяпма каятӑп, тесе суйрё Х ёр ӳ Х ёветёре.
Ш уйттан мӑйракине чӑтӑмлӑп кётме пуҫларё. Халъхпнче
хайхискер, акӑ. пуҫа пӑркаласа ҫитрё, карта ҫуммипе
утать, хуш ак шырать. П уҫне чикрё те сӑтӑрӑнса кёрсе
кайрё пахчана, мӑйкӑч лартнӑ ҫёртеп мар, ур ӑх вьтрӑнтан. Х ӑваласа хӑш кӑлчӗ ӑрсурпнке. йӑлланӑ верен пусне
персе мӑйракаран ҫаклатрӗ-ҫаклатрех юлашкинчен, Выльӑх иусмалли ҫёҫҫине тахҫанах хӑйраса хунӑччё. Качакана тирпейленё хы ҫҫӑн вӑл ывӑннппе каска пуканё ҫине
лаках ларчӗ. Тек ёнтё Ш уйттан мӑйракн унптӑп х ӑ р у т ӑ
мар, вӗсене те, поселокри ытти ҫы нсене те ур ах тпар кӑ67

тартаймӗ, кӗлеткерен касса уйӑрнӑскер, ҫӳп ҫинче юн
сӑрхантарса выртать. Качака ҫыртса ёмнё хы ҫҫӑн тёк
татнӑ хур ӳчё пек ш атраш калапнӑ, ӗне аш ё пек хӗрелсе
ларнӑ лапчӑк сӑм сине
хьтпашласа п ахрё те Х ӗлимун
Ш уйттан мӑйракине тарӑхса пӗтём вӑйран тапса ячё. Ури
п уҫӗ ы ратнипе хӑй айлатса ҫийёнчех кукленсе ларчё.
К ачакана вилнё хы ҫҫан та пулин хӑйне мӑйрака тути
тутантарнӑш ӑн тарӑхса, хутлӑ-хутлӑ сӑм ахсем пе ятлаҫса
илчё вӑл.
Х ӗветӗрсем вӑрмантан таврӑннӑ ҫёре унӑн ш ӳрпе хатёрччё ёнтё. Столовӑй ум не т ухса бригадипех чёнсе илсе
кайрё каҫхи апата. Х ёр ӳ Х ӗветёр арӑмёпе каҫрё.
— Ҫуллӑ Вара ку сур ӑх сан, суйласа туянм а пёлнӗ,
ӗҫрен хӑтарнн харам а кайм арӗ,— аллинчи аш татӑккине
питё тутлӑн кӑшлать Х ӗр ӳ Х ӗветёр.— Ш ӳрпе-тӗк ш ӳрпе.
Ч ылайранпа ҫисе курм ан кунаш каллине.
— Арҫын п ёҫерсен яланах тутлӑ пулать вӑл апат,—
кулкалать упӑш кин вӑрттӑнлӑхне пёлекеи Х ёлим ун арӑм ё.— Эсир май старике повара куҫарӑр, варианта атту
вӑл кёлеткине лутӑркаса пётерет, хавшать.
Х ёветӗр арӑмё н ум ая х лармарӗ, качака киле таврӑнм арё-ха тесе васкасах тухса -кайрё. Х ёлим унӑн ш ӳрпи
вӑрӑма тӑсӑлчё. Х ёр ӳ Х ӗветёр, хёрнӗскер, Х ёлим ун ум ӗнче
мухтанчё:
— Х ёлим ун тусӑм, сан пур-ҫке пёр ю лташ у, леш ё, хӑй
ӳстер н ё упа ҫурипе сцена ҫине тухса халӑха тёлӗнтерекенни...
— Пур. Мён~ха вара? — чеен ӗнсине хыҫать кил х у ҫи .— Эс. мён, хӑвӑн У лайккупа цирк ном ерё кӑтартасщ ӑн-им?
— Тӗрёс. Ман Улайкка — тёнчере ҫук качака!— хӑлаҫланса илчё Х ёветёр .— Вёреннё качака. Ӑслӑ качака. Юрататӑп оп ӑна. К урӑр-ха ак акатуйёнче иксёмёр мёнле кон
церт кӑтартнине. Ман качака тем тума та пултарать...
— К ӑм ака тум а та,— ихиклетрё пёри.
— Х ир Варсунне мӑйрака сине лартма та,— хэхэлетрё
тепри.
— Х ёлим ун сӑмсине улӑш тарса хитрелетм е те...
— Сире п аянхи кёрекене чёнм е те,— лӑх-лӑх туса
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Х ӗр ӳ Х ӗветӗре ы таласа питӗнчен чуптурӗ Х ёр хӳ Х ӗлим ун ё.— Тек хпрӗҫмӗпӗр. Мирлешӗпӗр. Акӑ, апат сӗтелӗ
ячӗпе калатӑп: качака кулли вӗҫлентӗр. Манар Ш уйттан
мӑйракипе. Ӑслӑ качакуна асӑнса виҫ курка сӑра ӗҫер те,
виҫ ҫавра юрӑ юрлар та...
— Мӗн, ӑна асӑнса ӗҫме, этем-и вӑл, вилнӗ-им вӑл?
Карчӑк кӗртсе хупрӗ пуль-ха, карчӑк сӗтне сурӗ пульх а ,— йӑлл кулса калаҫрӗ Х ӗветӗр,— Ҫапла ҫав вӑл ман
карчӑк, качака сӗчӗсӗр пёр кун та пурӑнаймасть. Кӑмака
туса ухм ахланса ҫӳренёш ён те каҫарчӗ. паяи сирӗн патра
нум ай ларнӑш ӑн та каҫарать. Эпё те каҫаратӑп сана,
Хӗлимуп. Вӑрҫса яла култарар мар Улайккаш ӑн. Вӑл
пирӗн тёлей вӗт, тусӑм. Ӑна ҫитекен ӑслӑ выльӑх ҫук пуль
ҫак ҫут тӗнчере.
Ш ӳрпине така хур ан ӗп ех пёҫернӗ Х ёлимун, аш не хёрхенм ен. Выҫӑ хы рӑмпа таврӑннӑ ю лташ ёсем хы рӑмсене
ш ӑла-ш ӑла тухса кайрӗҫ, хӑйсене хӑналанаш ӑн кил хуҫи сене тав турёҫ.
Тепӗр кунне Х ӗр ӳ Х ёветӗрӗпе арӑмӗ хы пӑнса ӳкнӗ.
Качака тупайм аннипе ҫёр ҫыврайманскерсем, кӳрш исенчен те Улайккана курм ан-и тесе ыйтса пӑхрёҫ. Х ӗлим унсем пӗлмӗш е печӗҫ.
Виҫҫӗмӗш кунне район хаҫатӗнче пӗлтерӳ пичетленсе
тухрӗ: «Ула качака ҫухалнӑ. Мӑйраки вӗҫӗсене каснӑ. Ш ӗвёр сухаллӑ. Х ура йӗрӗ хырӑм айёнчен ҫурӑм тӑрне ҫитет. К урсан е тупсан, ҫак адреспа пӗлтерме ыйтатпӑр...»
Х ёлим ун хаҫата аяккалла илсе хучё те, ш ухӑш а кай
рё. Л арсан-ларсан, пӗлтерес терӗ кӳрш ине ӑслӑ качака
ӑҫтине. Вара вӑл сарайёнчен вёҫёсене каснӑ Ш уйттан мӑйракине туртса кӑларчӗ те, хаҫат ҫинчи адреспа кил хуш гайне кайса пӑрахрӗ. Мӑйраки сине хут тирсе хучё. Унта
ҫапла ҫырчӗ: «Сан Улайккуна тупрӑм. анчах Ш уйттап
мӑйраки ҫеҫ тӑрса юлнӑ. Ы ттине хамӑр патра ш ӳрпе ҫинӗ
чухн е кӑш ласа янӑ. Ш ӑммисене йытта панӑ. Текех ӑратлӑ ёне туян. Илме укҫа ҫитмесен. качака хакне тӳлетӗп.
Ш ӳрпеш ён укҫине тытса юлатӑп. Салампа сана инкекрен
хӑтарма пулӑганӑ тусу — Хёлимун».
Ш ӳрпе мыскарине пёлнӗ юлтагаёсем Х ёр ӳ Х ӗветӗрпе
Х ӗр хӳ Х ёлим унёнчен вар тытса кулаҫҫё.
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— Х ёлим ун кунаш кал хама лартасса ш анманччё,—
аллинчи туратпа хӑмсарчӗ Хёветёр кӳрш ине,— Чике тӑрш ш ех лартрё. Виличчен те каҫармастӑи. Мён те пулин тёватёпах сана, лаххан хырӑма! Лету!
Х ӗрсех вёрман касаҫҫӗ хураш ы веем. Ёҫре маттур вё
сем. П урнёҫёпче те. Х уш ӑрап хур лӑхӗ те, кулёш ё те
пулса иртет. П ёр-пёрин хуш ш инче вёсен пурпёрех эртел
туслӑхӗ, юлташ лӑх туйӑмӗ пӗтмест. Т арёхнине тарӑхупа,
савӑннине савӑнӑҫиа вёҫлеҫҫӗ: Ҫапла, ӗҫлеҫҫё, ӗҫеҫҫӗ-ҫ.иеҫҫ.ӗ, вёрҫаҫҫӗ-ҫураҫаҫҫӗ, туй тӑваҫҫӗ, ача ҫуратаҫҫӗ, кумаллӑ, хурӑнташ лӑ пулаҫҫӗ... Тем те пулса иртет хуш ёр ан
Хураш ыв поселокёнче.
Х ӗр ӳ Х ёветёр бригади вӑрманпромхозра кӑна мар, пётӗм Ч ӑваш ьенӗнче чапа тухрӗ. А нчах ӗҫчен уш кӑн ятне
Х ӗр хӳ Х ӗлим унӗ варалать. Тем тёрлё те ӳкётлерёҫ ӑна,
хёр атса та, йӑпӑлтатса та п ёхр ӗҫ — ҫук, юсанмасть.
Б ригадирӑн ӑнсӑртран пёр мерекке щ ухӑш ҫуралчӗ.
Х ёветёр, М ускавра пулнӑ чухне, Истори м узей н е кёрсен,
тёлёнтерм ёш медаль ум ӗнче чылайччен п уҫн е хы ҫкаласа
тёнӑччё. М едалё П ӗрремӗш Петӗр ш утласа кӑларнӑскер.
Ч укунран тунӑ ӑна, тӑватӑ кӗтеслӗ ҫӑлтӑр пек, тӑваткал.
Ҫӳле м ӑйҫы ххи ҫы пӑҫтарнӑ. В унпилёк кӗрепенке (ултӑ
кило) таять. Варрине «Ёҫкӗпе аш кӑнпӑш ӑн» тесе ҫырнӑ.
— П астай сана, Хӗлимун! Тупрӑм хайхи сан валли.
Ах, пулать те пулать халӑх кулмалли. Ёҫмо пӑрахманш ӑн та, пирӗн Улайккана пуснӑш ӑн та!
Ҫапла. м узейре курнӑ медале аса илнипе чунё У э л 
сах кайрӗ унӑн. Савӑпнипе ш ӑхӑрса ю рласа ҫеҫ ҫӳрет ӗнтӗ
вал. Пёр каҫхипе Х ёветёр автобуса, юри пурте курмалла,
мекеҫленсе, юман каски сётёрсе кёчё. В арианта такамсен е турат тиеттерсе ярса темскер персе хыпма ёлкёрнё
Х ёлим ун уп ҫинче ахӑрса ларса пьтчё. Поселока ҫитсен
Х ёветёр тукмакпа тӳрех маш инӑсен паркне уттарчё. Унти
м астерскойра вӑл ӑва татса якаткаларӗ, мӑйран ҫакма
вӑчӑра пекки майлаш тарчё, ӑна ҫӑраҫҫиие ҫаклатса, пптёрсе илм еллех турё. Турттарса пӑхрё: сакӑр кило. Потёр
патша м едалёнчеп йывӑртарах та — аптрамасть. Маттур-ха Х ёлимун. Ёнси те хулён . Ч ётё.
Х ӑйне наказани парасрап хӑранӑ пекех, Х ёр х ӳ пёр
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хуш а хёрхӳленн ӗ сӑра иуҫтарса ҫӳрем ерӗ. Каш ни кун
урӑ. Вӑрман ӗҫченӗсен кунӗ ҫитсен тин татӑлса кайрӗ
унӑн ӗҫкӗ иӗви. Каҫхине хытӑ ӗҫсе лартнӑ хы ҫҫӑн, м ухмӑрла ан вилтӗр тесе, арӑмӗ ӑна эрех парса янӑ. Ҫав
япалана ниҫта пытанса майлаймасӑр кӑнтӑрлачченех асапланса ҫӳрерӗ Х ёлимун. Х ӗрӳ Х ёветӗрӗ те, сиснӗ пекех,
куҫран та вӗҫертмерӗ турат иртекене. Вара Х ёлимун бри
гадира улталама ш утларӗ. Майӗпен
варне
шӑлкалама
пуҫларӗ, айлатрӗ-ахлатрӗ,- пӗш кӗне-пӗш кӗне ларчӗ. Унтан,
ш ӑлаварне хыҫалтан тытса, ҫырмана вӗҫтерчӗ. Н ум аях та
тӑмарӗ унта, хӑйӗн ӗм ӗрхи «вӗҫ-вӗҫ куккукне» ӗнӗрлеке- ^
лесе каялла хӑиарчӗ.
— Ы тла хӑвӑрт иртсе кайрӗ-ҫке сан варвптти? — ыйтрӗ унран бригадир.
— Лй, ҫук-ха, каллех...
Х ёлимун сам антрах ҫухалчӗ. К ӗтрёҫ-кӗтрӗҫ ӑна — ҫук,
хӑпармасть. Вара Х ӗветӗр хӑй кайса пӑхм а ш утларӗ. Х ё
лимун ш ӗш кӗ тӗми айӗнче м есерле саркаланса выртать.
Хёветёр йӑагаӑнса пычӗ те, тимӗр кӑшӑлпа кӑшӑлланӑ
тукмака Х ёлимун мӑйӗнчен ҫакса ячӗ, ёнси тёлӗнчен ҫӑраҫҫипе нитӗрсе илчӗ.
Бригада малалла ӗҫлерӗ-ха. Х ӗрарӑм сем юлаш кинчен
чӑтаймарӗҫ.
— Эпир лачкам тарласа турат иртетпӗр те, вӑл ҫывӑрса мӑшкӑллать-и эртелтен? Ч имӗр-ха, юсар ӑна.
Бидонпа сив шыв ӑсрӗҫ те вӗсем ҫырма хӗррине чуирӗҫ. Пурте унта пуҫтарӑнчӗҫ.
Х ёлимун тнпнӗ кӑткӑ тӗмнне ы таласа илнӗ те туртать
кӑна ыйха.
— Еркӗнӗн кӑкӑрне ыталап тет пуль ӗнтӗ...
Чашт! турӗ пит тӑрӑх сивё шыв.
— Уф! Фӑрр! — пуҫн е силлерё Х ӗлпм ун.— Я р-ха, ан
тыт, тетӗп, мӑйран. Ёҫе каймалла.
П уҫне ҫӗклесш ӗн — ҫӗклеймест, вара ҫум ӗнче выртакан тукмака хы паш ласа пӑхрӗ. Ниҫта кайса кӗрейми кулаҫҫӗ вӑрман касакансем. Ура ҫине аран-аран мекӗрленсе
тӑчӗ Х ёр хӳ Х ӗлимунӗ. Тайкаланса, мӑйран ҫакӑнса та
ракан юман тукмаккине каллӗ-маллӗ сулкалантарать.
— Ш ӑпӑрт, юлташсем! — уш кӑн варрине тухса тӑчӗ
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Х ӗр ӳ Х ёветёр.— П аян Эпир «Ёҫкёпе аш кӑннӑш ӑн» йывӑҫ
медальпе хам ӑр коллективӑн хисепсӗр членне Х ӗлимун
Х ӗлимунович Х ӗлимунова наградӑлатпӑр. Х амӑр уш кӑн
йы ш ӑннӑ тӑрӑх, вӑл ӑна коллективӑн чӑн-чӑн членӗ ятне
тивӗҫлӗ пуличченех ҫакса ҫӳрем е пултарать, ҫав хуш ӑра
ним ӗнле ырӑ правапа та усӑ кураймасть. Саламлар тивӗҫлӗ наградӑпа ӑна, юлташсем!
Ш ӳтлесе-ахӑрса алӑ ҫупни вӑрмана саланчӗ.

Эх, талоно-панталоно
Вӑтам пӳллӗ йӑлттам Гоэлро Декоминович Яронов пысӑк хулар а пурӑнать, пӗр районти халӑха вӗрентес ӗҫ
пайӗнче ларать. Мӗн туса, тейӗр. С уту-илӳ базисем пе универм агсенчен ярса панӑ тавара валеҫсе. Ч ӑнах, ним ш ӳтлем есӗр, кулм асӑр калатӑп: ручкӑ-кӑранташ та, тетрадькӗнеке те, компьютер-телевизор та салатмасть, йӑлтах
у р ӑ х йышш и таварпа аппаланать. Акӑ вӑл, вӑта пӳрнипе
сӗтеле ш аклаттарса илет те, лайӑх астӑвакан номерпе
ш ӑнкӑравлать:
— Алю?! Ҫӗр те пӗррем ӗш ш кул-и ку? Кам итлет? Д и 
ректор кирлӗччӗ. А рхиваш нӑ. A -а, эсир хӑвӑрах пултӑрҫке ку, Сталина Станиславовна... Тем чӑкӑртатать те.
У йӑрса илейм ерӗм тӑруках. К аҫарӑр мана. Ватӑлатпӑр
пулас. Ватӑлмастпӑр-и? Ҫапах та, сы влӑхӑр еплерех? К ӑмӑлӑр? Апла-ҫке. У кҫи п ур -ха вӑл. Япали... Юрать, юрать,
упӑш к у лотерейӑпа япун сен презервативне выляса илнӗ,
тетӗр-и? Кирлӗ хатёрччӗ вӑл... ӗлӗкрех. Ҫ у-ук, эп ӗ сиртен
мӑш кӑлламастӑп, ҫам рӑклӑха аса илтернӗш ӗн тав тӑватӑп
ҫеҫ. Юрать, юрать, к ӗрлеттеретӗр-ха апла. Ҫук-ха, ҫук,
пёр циф ра т а,-н и м л е процент та ыйтмастӑп. Мана халь
сирӗн вёрентӳ-м ӗн ӳ кӑсӑклантармасть, хӑсӑк тухать ун
пирки асӑнсанах. В ӗренм есёрех малалла вӗренеҫҫӗ ачисем.
Ҫаплах и н ж ен ер та, тухтӑр та, наукӑсен докторӗ те, ака
дем ик та пулаҫҫӗ. Пур ҫӗрте те ултав палли ҫеҫ. Юрӗ.
В ӗрентӳ ӗҫӗнче м ёнле балл кӑлармаллине ӑна сире вӗрентм е кирлӗ мар. Ассем. В ёрен тӳ отличникӗсем те тава
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тивӗҫлӗ учптельсем эпир. Укҫийӗ те, ыухтавӗ те пур. Х алӑхӗн пӗтӗм ӗш ле вӑтам пёлёвӗ те вӑтам паллӑлӑх пур.
П урте вӑтам. М ухтанас мар-и? Юрӗ. А ҫапах та, Сталина
Станиславовпа, Яронов вӑл — Я -Роно-вах. Ан манӑр ҫакна.
Малалла тёп ыйту ҫине куҫар. Мёп тетёр? Талой пирки
калаҫма пуҫласш ӑн. Мӗн, мӗн? Итали мар, тали. Пилӗкӳ,
ҫинҫе пилёкӳ ҫинчен, эппин. Пӗртте ухм ахланм астӑп,
ясарланмастӑп та, йӳтем ен те. А ха, миҫемӗш размер?
Так, так, пӗлеттӗмччӗ те-ха, институтра вӗреннё чухн ехи
разм ере сирӗн паллӑччӗ те-ха. Эх, хамӑр та кутлӑх йёппи
пекех пулнӑ та ҫав вӑл вӑхӑтра... Шел. качча тухмарӑн
мана. Ш ӳтламан та, тетёр? Ан суйӑр. Й ӗре-йӗре вӑрттӑн
пульницана кайса выртнине мантӑр-им? Ю рӗ-ҫке, эсир те
ҫемьеллӗ пултӑр, эпё те. Х ӗр ч ухн ехи разм ер ҫум не ҫи~
рӗм хуш м алла-ха манӑн апла. Ай-яй, мӗн ч ухлё сарӑлнӑ!
Х э-хэ, так, так, хӗр ӗх улттӑ та плюс ҫирӗм — нулать вӑл
утмӑл улттӑ. Пур! Мӗн пур, тетёр-и? Панталон! Ш ӑпах
сирён ш кул валли пёр ш тук уйӑрнӑ. Мӗн тёсли? Ш упкакӗрен. Ҫеп-ҫемҫи! Астӑвӑр, пёрре кӑна. Ҫӗр хёрарӑм ди
не — пёр панталон! Х ӑвӑр пек самӑрри ҫурри ытла, те
тёр-и? Юрӗ, юрё. Х ӑруш ӑ мар. К унта килсе илӗр. Иртнинче каш ни директор валли комбинаци, чӑлха, атӑ, калпак уйӑрнӑччӗ-ҫке. Ҫавӑн пек мана та вунӑ панталон
панӑ. Каш ни директорах ҫитет. Ыттисем?! Х э-хэ, ыттисем?.. Завучсем пе учительницӑсем-и? Ҫаракутӑн та ҫӳрёҫха. Ҫёнӗ мода ш кул алӑкӗнчен тахҫанах кёнӗ. К улатӑр-ха
манран, ай-яй, «Эх, Яронов-Панталонов»,— тесе и хӗр етёр,— Х ёрарӑм йӗмӗ валеҫекен ӗлёкхи савнийёмҫём», те
тёр. Да, тёрёс, паянхи пурнӑҫ пекки Сталин саманинче
те пулман, Сталина Станиславовна. Вӑт вёт м ӗнлерех.
А ҫу-ан н ӳ сире ӑсне те ҫителёклех панӑ, ятне те ҫав тери
чаплине тупса хунӑ. В ёсене унш ӑн м узейран кивҫен илсе
Станислав орденне те тивёҫлипех пама торать. A-а, ман
ят-птыв пирки-и? Ман ятпа атте ячӗ ырӑпа ҫеҫ ҫыхӑннӑ,
ГОЭЛРО! Вӑл аслӑ плана пурнӑҫласа халӑх хӑйён п уҫё
тӑрне ҫӑлтӑрлӑ виткӗч карнӑ, электрина вайӗпе ҫутта тухнӑ. Атте ячё ӑнлаималлах мар-и? А сатте аттене «Детский
коммунистический иптернатщонал»
ятне хисепе хурса
панӑ. Ун пеккине илтмен-ҫке, Ҫамрӑксен иптернацпонал73

не, КИМ текеннине ҫеҫ астӑватӑп, терӗр-и, ҫак? Начартарах вӗреннӗ эсир. Так што, Гоэлро та, Декомин та
историри паллӑ ятсем. Ҫавӑнпа историк пулнӑ та эпӗ.
Эсир те, Сталина Станиславовна, историе кӗрсе юлнӑ историкех. Я тупа та пулин. Истори вӗрен тсех ҫаракута тӑрса юлтӑмӑр, терӗр-и? Кӗске йӗмлӗ историк, тетӗр-и? Х э-хэ,
мӗн тӑвӑн ӗнтӗ, авалхи ҫы вӑхран та ҫывӑх тусӑм, нстори
кукраш ки ансӑр енне иӑрӑнчӗ пулсан... Пирӗн, интеллигентсеп, х ур а халӑхпа пӗрле, т ӳ сесех пулать ҫӳлтен пусакан йывӑрӑша.
Эх, Сталина Станиславовна, мӗнш ӗн Сталина ҫеҫ-ш и
эсир? М ӗншӗн эпӗ те тахҫанах манӑҫнӑ Гоэлро Декоминович кӑна-ши?.. Вӑхӑчӗ, йӗрки п улсанах вёрентӗттӗм
Тӑван ҫӗршыв историне ачасехю, ӑна мӗнле вӗрентмеллине
те сире вӗрентӗттӗм, анчах... Ҫӗрхпыв рынок хутш ӑнӑвӗсем пе чӑлханса ларнӑ ахӑр саманара мана та, хам ӑн тёп
ӗҫреп хӑйпӑтса, хӗрарӑм сен кӗске йӗм не валеҫме хуш нӑ.
К у та архиваш нӑй ӗҫ иккен вӗрентӳпе воспитанире. Сире
ӑш ӑ йӗмлӗ тунӑш ӑн чунтан савӑнса юрлас килсе кайрӗ:
<<Эх, пур талоно — ил панталоно, эх, пӗтсен роно — ҫук
панталоно».
1991 ҫ.

Хура кун
Аленчиковапа вёсем вӑрманти кӳлё хӗрринче, уйкассем хӑнана килсен. паллаш рӗҫ. Ялсем тӑрӑх курса ҫӳренӗ хы ҫҫӑн культура ҫуртӗнче икӗ район ӑмӑртӑвӗ м ён
ле пынине палӑртрӗҫ то кунта, Вӑрманкас п уҫл ӑхёсен ҫӑтм ах кӗтесне, кӗрлеттерсе ҫитрӗҫ. Ҫурма уҫланкӑри кану
керм енӗнче банкет пулчӗ. Х ӗрнё ҫынсем м ӑш ӑрӑп-мӑш ӑрӑн, уш кӑнӑн-уш кӑнӑн ҫыран тӑрӑх хӑпартланса утма
пуҫларӗҫ. Партин Вӑрманкас райкомӗн пропагандӑпа агитаци пайне ертсе пыракан П антелеймон Христофорович
Оманов, иртениех вӑрттӑн ю ратупа чунне канӑҫсӑрлантарнӑскер, кермен алӑкёнчен хитре хёр тухасса чӑтӑмсӑр74

ран кӗтет. Уйкассен культура ёҫченӗсене ертсе килнё
Альбина Аленчикова курӑнмасть те курӑнмасть.
Акӑ, анлӑ чӳречерен пианино сасси илтёнсе кайрё,
хавас" кӗвё кӳлӗ тӑрӑх саланчӗ. Сулахай ҫыранран ш апа
сасӑ пачӗ. Пулӑсем шывран сирпӗне-сирпӗне тухса ташларӗҫ. Карӑш хӑй пуррине систерчӗ. Вӗлтрен кайӑкӗсем
чӑвлатрӗҫ. Чакаксем чакӑлтатрӗҫ. Аленчикова ҫинҫе сасӑпа уҫӑм лӑн юрлать. Тӗлӗнмелле илемлӗ, чуна ҫӗклентерекен нӗрлеш ӳллӗ кӗвӗ' вӗҫӗмсӗр тӑсӑлтӑрччӗ тесе ш ухӑша путнӑ Оманов. Кукӑртан кӑвакал амипе аҫи ярӑнса
тухрӗҫ. Вӗсем ҫине пӑхса илнӗ май Пантелеймон Христофоровичӑн Уйкас хӗрне, кимӗ ҫпне лартса, ҫав кӑвакалсемпе юнашар ярӑнтарас килчӗ. Анчах... Аленчикована
равно председателе Тит Милов ҫавӑтса тухрӗ. Майлӑ вӑхӑт тупса п урпӗрех калаҫса илме пултарчӗ-ха унпа Ома
нов. Х ӗртен виҫ сӑм ах нлтнп те халӗ ӑиа ҫунатлантарса
ячё.
Ёҫре те алӑ усӑнчӗ ват хусахӑн ҫак тӗлпулу хыҫҫӑн,
ыйхӑ та вӑрманах вӗҫсе тарчӗ иулас. Ш ухӑш ла-ш ухӑш ла
н уҫӗ те ыратакан пулчӗ. Кӳрш ё района ҫитсе килме вӑтанать, ҫыру ҫырма хӑрать. Тепӗр темиҫе уй ӑхран кӗтнӗ
кун ҫитрӗ-ҫитрех. Ӑмӑрту кӑтартӑвӗсене пӗтӗмлетме хальхинче уйкассем вӑрманкассене чӗнчӗҫ. Д елегацп пуҫлӑхӗ,
райком секретаре Максим Максимович Крутов, Вӑрманкас районён ҫулталӑкри ӗҫӗсем ҫинчен каласа пачӗ, унтан хӗрлӗ пурҫӑн вымпела ҫӳлелле ҫёклерӗ те:
— Эпир ӑна пӗлсех илсе килт.ӗмӗр,— тер ӗ,—эсир лайӑх
ёҫлепине, ииртен иртсе K a iiH iiH e курсах. Вымпела сире паратпӑр. Саламлатпӑр хамӑртан лаыӑхрах ӗҫленӗш ӗн. Сӑм ахпа ҫеҫ мар, ю рӑ-таш ӑпа та савӑнтарӑпӑр.
Акӑ, сцена ҫине Вӑрманкас «артисчӗсем» тухрӗҫ. Вӗсен е Аленчикова та пулӑш ать. Омапов услам ҫу пек ирӗлнӗ, Альбина А лександровна тавра кускаласа кӑна ҫӳрет. ^
— Л артса каймалла мар-ш и ӑна паян? — ыйтать вӑл
К рутовран.— Туй тума меллё кун. П ӑхӑр-ха, епле илемлӗ
арӑм пулм алла унран. Такам ӑмсанмалла. Эх, кёлетки,
сӑнӗ, ҫӳҫӗ. Эп ш ыраниех.
Максим Максимович та Оманов тӗллесе кӑтартнӑ еннелле ҫаврӑпса пӑхрӗ. П укан ҫиие хӑпарса тӑнӑ Альбина
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шкап тарринче тем шырать. Хыҫалалла усӑинӑ йӗтӗн тес
ле ҫӳҫӗ ҫап-ҫаврака купарчине ҫурмалла хупланӑ. Ч ӗтрен екен кӗрен тӗслӗ кӗпн айӗнчен тёреклӗ п ӗҫсем ҫуталса
тӑраҫҫӗ. В ӗсен е аялти кӗпе чӗнтёрӗ ш ала-ш ӑла илет.
Оманов К рутова чаршав хы ҫнелле туртать, типнӗ тути
хӗррисен е ҫулла-ҫулла тӑнлантарать:
— К алаҫар-и пӗрле? Килӗш ме кирлӗ. А халь ҫын-им
эпир?
Х ут тӗрки йӑтса пыракан Аленчикова ҫине Крутов тепӗр хут сӑнаса пӑхрӗ. Утти те, кӗлетки те, сӑн-пичӗ те
чӑн-чӑн хитрелӗх ӑш ӗнче ӗнтё — асамлӑх вӑййинче. Ҫӑварне карса таракан Оманова Максим Максимович вӗрентсех каларӗ:
— Авланма ӗнтӗ — авланмаллах. К ӗҫех х ӗр ӗхе ҫитетӗн.
А нчах, кӑш т чӑтас пулать пуль. Хыҫалтан куҫ хы внипех
хӗртен ӑҫтан арӑм тӑван? К илӗш ӗ вӑл пире, тӑнран ярӗ,
у х м а х а кӑларӗ. У мӗнчен мӗнлерех-ш и? Тепӗр чухн е таварӑн та ҫийӗ ҫирӗп, ӑш ё — хӑш ӑк. Тытса хы паш ласа
пӑхм асӑр та пӗлместӗн. Арӑм тӑвиччеи малтан кунпа та
теплён паллаш малла, куҫран-куҫ калаҫса пӑхмалла. Ҫаила ман сӗн ӳ. Тен, хӑй хирӗҫлет?
— П улма пултарайм асть.— кӗлетки тӑрӑх п ӑхса илчӗ
Оманов.— Тумтир начар-им ман? Хваттер ҫук-им?
Крутов ӑна к ӳрентерес темерӗ, Альбина Аленчиковапа
лутака, кӗлещ е ураллӑ, сӑнсӑр П антелеймон Христоф о
ровича танлаш тарса п ӑхрӗ те ӑш ӗнче кулчӗ, вара ӑна
ч асрах ю рлакансем патне хӑваласа ячӗ.
Концерт чаплӑ иртрӗ. У йкассен мӑн ҫул ҫинче, ял
хёрринче, «Салам» ятлӑ хуп ах ҫурчӗ пур. Уяв ҫавӑнта
куҫрӗ. Оманов Альбина ҫум ӗн чех явкаланать-ха. А лен
чикова, ҫурхи ю пах тиха пек, вырӑнта тӑма нӗлмест, арҫы нсен уш кӑнӗсене кёре-кӗре ӳкет, ш ӳтле-ш ӳтле ихӗрет.
— Арам пулсан, лӑпланать, ача тусан унта, п усӑрӑнать... Ҫапла-и, Максим Максимович?
— П ӗлм естӗп ҫав, Пантелеймон Христофорович, унаш кал хӗрарӑм па пурӑнса курм ан,— хуравлать Крутов.
— Эп ӑна хам майлӑ ҫавӑратӑнах, унран арӑм тӑватӑпах, хитре гшкепе хам ӑр район илемне чаплантаратӑп а х ,— хӑю ллӑн утса кайрӗ Оманов.
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Альбина Аленчикова, комсомол райкомён секретарёсеМ
ху л хуш ш инчен ҫавӑрса тытнине ҫепӗҫҫӗн ихиклетрӗ те,
вӗсем пе ларчӗ. К ӗвӗҫӳ ҫинине чӑтаймасӑр Оманов тула
тухрӗ. Тап таса тӳпе ҫӑлтӑр ҫути сапалать. Картлашка
ум ӗнче ҫил юр хӗвет. У йӑх ҫинчен кӗвентеллӗ хӗр пӑхнӑнах туйӑнать, кулнӑ пек вӑл каччӑран, унӑн чӗрине сивӗтнӗ пек. Х ӑлха тӑрри пӗҫернипе П антелеймон Х ристо
форович ш алалла тарса кӗчӗ, алӑк ҫумёнчи пуш ӑ вырӑна
ларчӗ. Уйкас райкомӗн нропагандӑпа агитаци пайӗн п уҫлӑхӗ ӑна ӗҫм е-ҫим е сӗнёт, вӗҫӗм сӗр калаҫтарать. Омановӑн
унпа ларма кӑмӑл ҫук, пуҫӗнче Альбина ҫеҫ. Авӑ, А лей
никова, хӗрнӗскер, комсомол секретарӗсем ум не тӑнӑ та,
саркаланса юрлать. Оманов унӑн тӑпӑлкка вӑрӑм ҫӳҫне,
кӗрен кӗпине, ҫӳлелле ҫӗкленнипе чӗтренекен чӗнтӗрне,
асамлӑ кӗлеткине хы ҫалтан п ӑхса савӑнать.
Ташӑ вӑхӑтӗнче Оманов унна пӗр мӑшӑра лекрӗ-лекрех. Х ӗрӗн хулнуҫҫи ҫине хун ӑ алли кӑвар пек ҫунтарать, чӗркуҫҫине чӗркуҫҫи лекнине каччан ҫурӑм тӑрӑх
сӑсӑл вӗҫет. Ҫӑварӗ уҫӑлмасть, чӗлхийӗ ҫӗтнӗ. Аленчикова
чёмсӗр арҫынпа ҫаврӑнса йӑлӑхрӗ пулас,
хӑй
сӑмах
хуш рӗ:
— П антелеймон Христофорччӗ-и эсир?
Ҫ ухалса кайнӑ каччӑ, ҫӳлтен пӑхакан хӗртен вӑтанса,
такӑнчӗ, ҫавӑнтах Альбина ури ҫине ӗнелле пусрӗ.
— А йӑпа кӗтӗм. У рӑх виличчен те пусм ӑп. Каҫарӑр,
тархасшӑн? Мана эсир Паня, тейӗр, эпё сире Альбинуш ка,
ч у н ӑ м ,т ей ӗп .
Х ӗрӗн ҫунакан хур а куҫӗ качча ҫиет. Омановӑн шӗвӗр
сӑмси Альбинӑн тулли кӑкӑрӗсем хуцш щ нех лекет.^ К ӗлетке хусканӑвӗпе вӗсем пӗрре 'ҫӗкленеҫҫӗ, тепре усӑн аҫҫӗ, ҫаврӑннӑ ч ух ун сӑм сине аяккалла пӑрса яраҫҫӗ. Хӗр
кулать:
— Паня, терӗр-и-ха? Ы тла ҫемҫеш ке ят. Мана килӗш мест. Эп сире Х ристофор тейӗп луччӗ. Христофор К о
лумб. Ҫулҫӳревҫӗ, паттӑр та хӑюллӑ ҫын ячӗпе чӗнӗп.
— Х ӑть те мӗнле чӗнӗр, А льбинуш ка, чунӑм. Эпӗ хирёҫ. мар. Хӑвӑр килӗш ӗр ҫеҫ...
— Мӗн тума-ха? — тӗлӗнсе ыйтрё хӗр.
— Юрӑри пек вӑрттӑн чун тум а,— нуҫне тин ҫӗклерё
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Оманов,— Т ёрёссипе каласан, арам тӑвасш ӑн сирӗнтен.
и а я н а х ылсе кайма хатӗр. Ӑ ҫта ёҫленине, кам нулнине
мана пӗлетӗр. Хваттер чаплӑ, икӗ нӳлӗм лӗ, тавралла ко
вер, чечек. П урнӑҫ...
Аленчикова кулма чарӑнчӗ, вара пӗш кӗнсе ӑна хӑлхинчен пӑшӑлтатрӗ:
— Эх, эсир те ҫав, м анӑн Х ристофор Колумбӑм. Ҫав
хастар ҫулҫӳревҫӗ ҫӗнӗ ҫӗр уҫас тесе миҫе пин ҫухрӑм
ишнине, миҫе ҫул ирттерннне пӗлетӗр пуль эсир. М ӗншён
пит васкатӑр? Ч ӑтӑм лӑх кирлӗ тесе хӑвӑр иатрах, кӳлӗ
ҫум ӗнчех, аса илтернӗччӗ-ҫке. Мантӑр-им? П уҫу халь ман
чӗре ҫум ӗнче тесе, хӗр чӗри хӑвӑрта тесе шутлатӑр-им.?
А н кӳренӗр тёрӗс сӑм ахш ӑн, сире хӗр хен се калатӑп. Пӗрре таш ланипех хёр ҫум ёнче якорь ярасш ӑн. Итлӗр: ман
чёре ҫы ранӗсем ытла та чуллӑ, у н ҫы вӑхне пыма хӑруш ӑ,
карапу ш ӑтса путать, чӗре тавра явӑнакан ҫил-тӑвӑл ҫавӑрттарса каять. Х ӑвӑра м айлӑрах ҫулпа иш ӗр. Ы вӑнтӑм
эи таш ласа, каҫарӑр.
Оманов аллинчен вӗҫерӗннӗ кёлеткене пӗр ҫамрӑк ярса
илчӗ. Ҫӳллӗ каччӑ ҫум ёнче нлемлӗн явкаланакан Альбина
ӑна алӑ сул са хӑварчӗ.
Кайран вӗсеНе уйкассем районсен
чиккине
ҫитиех
ӑсатса ячӗҫ. П уҫлӑхсем кунта та ӗҫлӗ калаҫурап хӑтӑлайм арӗҫ. ЧуЛран купаласа, лайӑх якатса сӑрланӑ чикӗ юпи
икӗ район ҫы ннисене пӗр ҫӗре пухрӗ. Вӗсем паян чун
каничченех пуплерӗҫ, ы талаш рӗҫ, сывпуллаш рӗҫ: пёрисем тухӑҫалла, теприсем анӑҫалла вӗҫтерчӗҫ. Сивӗ^ ҫил
ҫиекен чул юпа ҫеҫ ҫап-ҫутӑ типӗ каҫ ы тамёнче тӑлӑххӑн
тӑрса юлчӗ.
Вӑрманкас наркӗ капӑр тум тӑхӑннӑ. Крутов ирех унта,
Ем-еш ӗл хурӑнсем , хы рсем пе чӑрӑш сем, ю мансем х у ш 
ш ине вырнаҫтарнӑ стендсене, плакатсене, ч ӗнӳсен е тепӗр
хут тӗрёслет вӑл. Районти колхозсемпе нредприятисен кӑтартӑвӗсем пе ӗҫхалӑхӗ туллинрех, лайӑхрах паллаш ма
пултартӑр тесе тӑрӑш сах хатӗрленчӗҫ. Сцена та пит капӑр.
Х алӑх утма пуҫларӗ. Ёҫҫы нни тарлӑ ҫӗнтерӳ уявне
хавас кӑмӑлпа пухӑнать. Парк алӑкӗнчен кӗрсе эреш ленӗ
йывӑҫ кёпер урлӑ каҫакансенчен нумайӑгане Крутов наллать, вёсем пе сывлӑх сун са калаҫать.
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„ П р о п а га н д а м агптацп пайӗн пуҫл ахё Оманов йывёрлахран хӑрасах «чпрлесе ӳкрӗ» пулмалла. А катуй умён
килте ларчӗ. Ёҫрен хӑтармалли хута больницӑра вӑл м ён
ле майпа майлаш тарса илнине пӗле-тёркачах, Крутов
гаарламарӗ, врачне тӑрӑ шыв ҫине кёларма тӑхтарӗ. У нсёрах, Оманов ҫук пирки, ӗҫ купаланса кайнӑччӗ. Тӗлёнмелле, Пантелеймон Христофорович акатуйне «чӗрёлсе»
тухнӑ, бю ллетенне хуптарм ан тесе п урп ӗрех Крутовпа
ыттп инструкторсене пулӑш ма ш утламарӗ.
Уйкассем те килсе ҫитрёҫ. Райком секретарӗ маш инӑаннине курсанах Омановён чӗри кӑртлатма тытӑнчӗ,
«Хӑйпе пӗрле камсене илсе килнё-ш и»,— тесе ш ухёш ларӗ.
Акӑ^ Альбина Аленчикова леш енчи алакран пӗр хӗрпе
анчӗ. Оманов вӗсене хӑипе пыма чӗнчӗ. Х ӗрсем кплӗшрӗҫ,
йывӑҫсем хуш ш ипе ҫырма хӗрринчи уҫӑ лаптӑка ҫитсе
чарӑнчӗҫ. К унта — вӑй виҫмелли вырӑн. Яка юпа тӑрне
улахса парне илмелле. Альбина, чӑрсӑрланса, Оманов хӑлхинчен пӑшӑлтатрӗ:
Панька, Христофор Колумбӑм, паян эпир сирён
пата ахальтен килмен, каччӑ суйлатпар. Кам та кам юпа
тӑрринчи ш ампанскине маларах хӑпарса илет, ҫавна савӑратпӑр...
Оманов хӗрсеи каварне ӑпкартса илчё, ҫавӑнпа вёсене
кунтан часрах аяккалла туртрӗ. Л еш сем хирӗҫлерӗҫ, вырантан та тапранмарӗҫ. Альбина калаҫӑва тата ҫёнетрӗ:
— Сан та, Панька, авланма вӑхӑт. П ёркун мана илёртсе гаантарнине мантан-им? Тен, ш ампанскине паянах уҫӑпӑр. Х ӑпарса ил те... Ы тла харсӑр вӑрманкассем. Ха, пӑхӑр-ха, каллех тепри ш уса анчё.
Ҫакна илтнипе Пантелеймон Христофорович ӑш ёнче
тӑвӑл ҫуралчӗ пулас. Кёлеткине кёреш ёве тухм а хатёрленнё ч ухн ехи пек хытарчё те вёл Альбинӑран ыйтрё:
— Туй тума килёш етён аила? Качча тухатан?
— Килёш месёр, паллах, килёш етёп,— пёр кулмасарах
хуравларё Аленчикова.
— Юрать. Тулӗк сӑм ахна ҫирёп тыт. Ҫиччас кётартап
сире шампансктт кёленчине мёнле выляса илмеллине!
Оманов пипш акне, пуш м акёсене хыврё, ал тупанёсене
сурса йёпатрё, юмана ы таласа илчё. М алтанхи хастарлёх79

па чылай хӑпарчӗ-ха ҫӳлелле, анчах улӑхн ӑҫем ёп ури
вӑйӗ чакма пуҫларӗ ҫав, аллисем ш ума тытӑнчӗҫ. Ш ампански кӗленчине тытасси н ум ая х та мар ӗнтӗ, сылтӑм
аллипе кармаш са та пӑхать, п урпёрех ҫунат хуш аймасть,
йывӑрланнӑ кӗлетке аялаллах шӑвать, анса-анса пырать
те, хап! хаплатса ӳкет ҫӗр ҫине. Ҫынсем кулаҫҫӗ. Оманов
тусанне ш ӑла-ш ӑла тулхӑрать.
— Эх, каччӑ тет тата,— маш кӑлласа ахӑрчё А льбина.—
Х ӗр выляса илесш ӗн. У кҫасӑр ш ампанскипе авланасшӑн.
П улм арё пуль туй тӑвасси.
— Сире-и, ш ӑпӑрлансене,— хулран ярса илчё вӑл хӗрсен е,— п урпёрех паян никама та памастӑп, никампа та
калаҫтармастӑи. Х ам хӑнасем пе хам хуҫа.
— И рӗклӗ кайӑксем эпир, Панька, Христофор К олум 
бам ,— йӑлкӑш са алӑран вёҫерёнчӗ А льбина.— Кама суйласси, кампа калаҫасси, кама савасси хамӑртан килет.
Эпир — хӑнасем . Пирӗн права тата пы сӑкрах. Эй, пӑхӑр-ха? П ӗри ҫӳл ех ҫитрӗ, -шампанские ярса илчӗ. Вӑт ку
м аттур-тӑк маттур. Ара, ку... Тит Милов-ҫке...
Оманов ю ман тарах кёленче тытса анакан райпо предсе
дателе ҫине ӑм санса та кёвёҫсе пӑхрӗ. Альбина та ун цатнелле таплаттарса чупса кайрё...
У явӑн м алтанхи пайӗ вӗҫленчӗ. Ё ҫхалӑхӗ хӑй ён пултарулӑхне кӑтартма пуҫларӗ. П ёрлеш торнӗ хор тулӑх п ур,нӑҫ ю ррине шӑратать. Хор ум ӗнче — дириж ер патаккине
ҫӳлелле ҫӗкленӗ Альбина Аленчикова. Ӑ мӑртакан районсем хуш ш инчи культура ҫы хӑнӑвӗсене аталантарас тесе
музы ка ӑстисене пӗр-пӗрин натне пулӑш м а ярасси йӑлана
кёнӗччӗ. Аленчикова та пёрлеш тернӗ хора уява хатёрлеме м алтанах хутш ӑпнӑччё, халӗ, сцепа пуҫёнчи ҫӳл ех
мар сётел ҫине тӑпӑ та, ҫипҫе аллисемпе хӑласланса, п уҫӗпе силлесе, кёлеткипе чётренсе хӗрӳллён, ҫёклеиӳллён
ертсе пырать ю рлакансене. Т улӑх п урнӑҫ юрри вӑрмана
салапать:
Мёнтпёнех-ши чы слӑ-сумлӑ ятӑр,
Х алӑхра каш ни мухтавлӑ паттӑр?
Ёҫҫинче хастарлӑ пулнӑран,
У сём хы ҫҫӑн ӳсём тунӑран...
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Пантелеймон Христофорович чӑтаймарӗ, малти рет ум 
не пуканпах пырса ларчё, Кунтан Альбинӑн кашни хусканӑвӗ, ур а хы рӑмӗсен кашни мускулӗ лаи ӑх курӑнать.
А нчах та паян, ҫӳллӗ вырӑнта пулин те, кёпе айёнче вётё
чентёр урасем пе вылямасть. Омановӑн куҫӗ тётреленетп
ш ухӑш ӗ пӑтранать.
Х ӗвел вӑрман хы ҫне пытаничченех пычӗ уяв. Омановшӑн ҫеҫ акатуй хур а кун иулчӗ. Альбинӑна кӗтнипе
ӑнтӑлса пурӑннӑ вӑхӑт, тутлӑ та савӑк ӗмӗт паркра ҫулӑмсӑрах, тӗтӗм сӗрех ҫунса кайрӗ.
1975 ҫ.

Шупашкарти элеваторта
Атӑ тӑхӑннӑ К уш ак аҫи, тӗлӗнмелле арӑш -пирӗш мӑн
ҫурта асӑрханипе, нӗр вырӑнта таш ласа ҫаврӑннӑ:
— Тавах ку ырӑ этем сене хула варрине ҫӗнӗ элеватор
лартса панӑш ӑн, ухутан а аякка ҫӳресе хӑш кӑлсах ҫитиӗччӗ-ха, тинех тутӑ пулатнӑр ӗнтӗ, мяу!.. Ха, кунта
Атӑл хӗрринчи элеватортн пек ш ӑшипе й ӗк ехӳре ҫеҫ
мар, такам та пур иккен, пӗлмеш кӗн тӗслӗ-тӗслӗ сӑрӑпах
ятарласа ҫырса ҫаинӑ. В улас-ха. Кармаш са вулать: аха,
«Ирсӗр кӑвакал чӗппи», «Тӗсне улӑш таракан калта», «Ҫапкаланчӑк йытӑ», «Пӑван», «Хӑн*кӑла» — кусем ытла йӗрӗнчӗкскерсем-ха, малалла мӗн эсремечӗ-ш и? А ха, «Май
каҫӗнче»,— «Вуниккёмӗш
каҫра»,— «Аслатиллӗ ҫумӑр»
ум ён «В ӑрӑ-хурахҫем » тутлӑ ы йхӑра чухн е «Пӗчӗк акӑшсен ташш ипе» киленекен «Вӗҫекен ҫара ҫерҫие» хӑр ах
ҫунаттинчен ярса илсен... «Хура ҫӑкӑрпа> ҫиме епле тутлӑ
пулнӑ пулӗччӗ. Тутӑ хырӑмпа «Ҫимёк каҫхине» «Пӑрҫа
ҫинчен хывнӑ юрӑ» та итлес, «Игорь хшеҫпе» «Патшан
ҫураҫнӑ хёрӗ» вылянине те пӑхас — «Ҫут тӗнче нулса кайннне» ҫӗнӗлле куҫпа курас, унтан «Кӑвак сирень айӗнче»
хырӑма ш ӑлса выртас. «Баба ягапа» хӑратсан та хӑрамастӑп-ха, «Ревизор» валли те билет туянас та, атта хывса хӑварсах культурӑллӑ ухуталан ас пӗрре «Ҫичӗ п ӑхаттир» хӳттинче.
6. Заказ № 469.
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Маш кал мар-и?
«Ахальтен ҫырмастӑп к у хута эп ӗ,— ӑш ӑм ҫуннипе, чун
канӑҫсӑрланнипе, чӗре ыратнипе. Мӗн тумалла? Мӗнле
пурӑнмалла-ш и? Район п уҫл ӑхӗсем ех пӗтереҫҫӗ ӗнтӗ. Ара,
вӑрман витӗр яла ҫитиччен ҫирӗм нилӗк ҫухрӑм тӑршшӗ
асфальтлӑ ҫул туса иачӗҫ те алӑ сулчӗҫ пирӗн ҫные. Макракан ача ҫӑварне сахӑрлӑ канихвет хы итарнӑ-некех лӑилантарчӗҫ халӑха.
Ҫу-ук, ун п ах ҫы рлахтарайм ӗҫ-ха вӗсем пире. Эпир те
вӑрман уписем мар, этем сем ех. Х алӗ асфальтлӑ ҫулпа никам ах та тӗлӗнтереймӗҫ. Район центрӗпе кашни ялах
ҫы хӑнтарнӑ ҫатма пек ҫулпа каш ни мӑн ялах автобус
кӗрлеттерсе ҫӳрет. Х амӑра та йӑлӑхтара пуҫларӗ ӗнтӗ
автобус. Ҫу-ук, кӑмӑл тулм асть-ха куннах. Х альхи ҫавраҫиллӗ пурнӑҫра пире хӑвӑрт ҫӳрекен иуйӑс та кирлӗ.
Мӗншӗн ял ҫыннин ҫывӑрмалли ҫем ҫе вырӑнлӑ вакуна
канлӗн кӗрсе выртса Мускава, А длера, Владивостока ним
хуй хи сёр кӑртлаттарса ҫитмелле мар?..
Ш ел те, анчах нирӗн нуҫлӑхсем малаллине кураймаҫҫӗ-ха, ӗнерхи м ехелп ех айланкаласа пурӑнаҫҫӗ. Иртнинче
пӗр пухура: «Яла ҫитиччен чукун ҫул хывасчӗ», тесе сӗн ӳ
патӑм та, мана хирӗҫ районтан килни хуравларӗ: «Ан
ухм ахлан ӑр-ха, мӗн хака ларать вӑл, ҫитм еннине тата мӗн
чухлӗ вӑрман касмалла пулать». П уҫа урлӑ-пирлӗ ҫавӑрттарма хӑраҫҫӗ. Вӑрман касса ҫутҫанталӑка хавш атассинчен сехӗр лен се ӳкнӗ. Ҫынсем ҫав хуш ӑрах тем те майлаш тарса тӑваҫҫӗ. Я ппунсем, авӑ, тинӗспе ҫӗр айӗн аллӑ
ҫухрӑм ытла чукун ҫул хывса тухнӑ. Ннвуш лӗ эпир вӗсенчен начартарах? Вӑрман айӗпе ҫирӗм пилӗк ҫухрӑм
чукун ҫул та хывма пултараймастпӑр-ш и? Тӑрӑш сан, пултаратпӑр!
Ял пурнӑҫне те ӑна хулари некех пур енлӗн аталантармалла пуль? 5^1лта автостанци кӑна мар, чукун ҫул вок
зале те, аэропорчӗ те пултӑр. Ант, вара эпир те сире
ур ӑ х чӑрмантармӑиӑр. П улӑш у ыйтса, Вӑрманкас ял пас
саж и ре И. Саков».
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Каман мӗн ыратать
Ш р хӗрарӑм тухтӑр патне пынӑ та, ыйтать:
— Х исеплӗ тухтӑр, тархасш ӑн, пулӑшӑр!
— Мӗп ыратать?
— Хам сывах. Упӑшка чирлерӗ-ха.
— Мӗн чӗмери тытнӑ тата ӑна?
— Лра, Щ упашкара «Нарспи» опера курма кайса килнё хыҫҫӑн манпа юрласа ҫеҫ калаҫакан пулчӗ. Ӑсран тайӑлман-ш и вӑл?
Ним хӑруш ш и те ҫук. Эсир хӑвӑр та «Сарпике» ба
лет курса килёр те ун тавра таш ласа ҫеҫ ҫӳрёр. Тнн вара
иксӗр те пёр чирпе чирлёсе каятӑр.
— Мёнле чирпе?
— Искусство чирёпе.

Тухтар патёнче
— Т ухтӑр:— Сирён стул чиперех-и?
— Чирлӗ ҫын:— Ёҫме пӑрахнӑранпа упӑш ка пёрне те
ҫапса ҫӗм ӗрм ен-ха.
Т ухтӑр:— Эпӗ леш, кукленсе лармалли пиркиччӗ.
Чирлӗ ҫын:— Ия, эпё те ҫавӑи ҫинченех калатӑп. Й ӗркеллех, лак ларсан та, ш ак ларсап та, ни ш ӑтӑрт-ш атӑрт!,
ни пӑтӑрт-патӑрт! тумасть.
Тухтӑр: Ӑнланмалла. Апла малалла конституципе интересленӗпӗр.
Чирлӗ ҫы н:— Тӗрӗс, конституци нанӑ сы влӑха сы хламалли правапа лайӑх усӑ курас тесе килтём ӗнтё сирӗп
пата паян.
Т ухтӑр:— Эпӗ чирлё ҫыннӑм, тӗп саккун пйрки мар,
этемӗн ӳт-п ӳ тытӑмӗ пиркиччӗ.
Чирлӗ ҫы н:— Ҫапла пулмасӑр ара, халлӗхе ал-ура та,
кӗлетке те хӑй вы рӑнёнчех-ха ман, п уҫ та арпаш ӑнман,
Сирён вара...
6*
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Ҫамал меслет
— Мӗн тумалла? Хырӑм арӑм хы рӑмӗпе пӗр тан ӳсм е
п уҫларӗ,— тет хум ханнипе ш урса кайнӑ арҫын тухтӑра.
— Х ӑҫантанпа ӳсет? — ыйтать унран хӗрарӑм тухтӑрё.
— Каш пировский сеансӗсене диваи ҫинче выртса. телевизорпа курм са тытӑннӑранпа.
— Так, так, так...— арҫыннӑн хы рӑмне хы паш ласа
пӑхать тухтӑр.— Ч ӑнах та лаш тах анса ларнӑ. Ай-яй, аптрамалла к у псих... Лпчхи! П ета ку психотерапи маҫтӑ:
рӗсем пе. Сурана та сиплем е пултараҫҫӗ, СПИДран та хӑтарма хӑтланаҫҫё... Арҫынран хӗрарӑм та, хӗрарӑмран
арҫын та тум а пултараҫҫӗ тет.
— Ҫ уратмаллах пулать-ш и вара ман? — хӑравҫӑ пӗтӗ
йытӑ пек тухтӑр куҫёнчен пӑхать арҫын.
— Нӗлме хӗн. Х аллӗхе сире декрет отпуске илме ирӗк
памалла пуль. У нпа п ӗрлех тепӗр ӑслӑ сӗн ӳ те паратӑп.
— Ача м ӗнле ҫӑм ӑлрах ҫуратмалли сёнӳ-и?
— Ия, мӗнле ҫӑмӑлланмаллине.
— А -а х ,— арӑмӗ епле нуш аланш ш е аса илсе пилӗкне
хы паш лать мӑнтӑр арҫы н.— А -ах, м ӗнле сӗнӳ-ш и?
— Ч упм алла сирён.
— Аҫта, улаха-и? К аккуй ют хӗрарӑм патне халь ку
хырӑмпа.
— Чупмалла. Ч упм аллах. Диванран уйрӑлса у л ӑх та
рах чупмалла, ул ах тӑрӑх мар.
— Man хырӑмпа чупмалла-и?
— А ха, хы-ытӑ чупмалла. Каш пировские хӑвалас.а ҫит- .
мелле.
— Вара, вара?..
— Вара-и? Акӑ мӗн вара. Ч упм а пуҫласассан, сисмесёр ех ҫӑмӑлланатӑр. Унсӑрӑн?..
— Ҫ уратмаллах пулать-ш п?
— Унсӑрӑн... Х ы рам у ҫак хӑвӑртлӑхпа хӑпарса пырсан, арӑмна ур ӑ х ҫураттарайми пулса ларма пултаратӑр.
— Ч ӑнах-ш и? — хы пӑнса ӳкет арҫы н.— А пла пулсан,
хал ех тухса чупатӑп. Ҫ итетёпех ку Каш пировские. А м ерикӑра-и вӑл, П олыпӑра-и, п урпёрех х у са ҫитетёп. Маш84

кӑллаттармастӑп.
Арҫынран хёрарӑм тутарттармастӑп
хамран. П улас килмест ман хӗрарӑм. Ҫуратас килмест!..

Деликатес
— Саншӑн тёнчере кам чапларах?
— Арӑм.
ч
Мӗн хитререх?
— Арӑм.
— Мӗн тутлӑрах?
— Арам.
— Еркӗн тата?
— Ай, еркӗн-и? Тӗнчере еркёнрен чаплӑраххи, хитререххи, тутлӑраххп ҫукрах пуль.
— Мӗншӗн?
— Ара вӑл — сайра-хутра тӗл иулакан деликатес-ҫке.

Куҫа вӗҫертместӗп
— Х ӑнана кайсассӑн эсё кам ҫине ытларах пӑхатӑн?
— Кам ҫуллӑрах, к'ам нылларах, кам хӗвеллӗрех — ҫавӑн ҫине.
— А рӑм у ҫинчен мансах-и?
— Ҫук-ҫке. Ман арӑмӑм план иуринчен те ҫуллӑрах
пек, пуринчен те пы ллӑрах пек, пуринчен те хӗвеллӗрех
пек туйӑнать. Ҫавӑнпа эпӗ ун ҫинчен пёр минут та куҫа
вӗҫертместӗп.

Ҫута

парне

Х ёлим ун хулара хваттер илнё ятпа ҫӗн пӳрт ӗҫки тума
ш утларё. Тӑвапёсене, ёҫрп ю лташ ёсене, тус-тантӑш ӗсене,
кургаисене пурне те тенӗ пекех хӑнана чӗнчӗ. К ун пек
паллӑ уява никам та пуш алӑпа пырас ҫук-ха. Ҫавиа туйса-п ӗл сех ӗнтӗ арӑмӗпе иккӗшӗ ҫӗнӗ сӗтел-нукан туянса
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укҫа-тенкӗ пётермерӗҫ. «Пирӗн йҫки-ҫики — вёсен япалим ӗнӗ»,— терӗҫ те, хӑна-вӗрле кӗтме пуҫларӗҫ.
Ҫӗнё хваттерш ӗн ниҫта кайса кӗрейми савӑннӑ Х ёли
мун п ӳлӗм сене кӗре-кёре тухать, аптранипе пукан ҫине
ларса пӳрне хуҫса ш утлама тытӑнать:
— Х ун ям а холодильник илсе паратӑп тенӗччӗ-ха. Кум
пӗркун ҫаврака сӗтеле тиркерӗ — тӑваткалли пулать. Х ӑйматлӑх ҫем ҫе пукан ҫинче ларма юратать, эппин, мӗн
парнелесси паллӑ. Кукка хӑй килес-тӑвас чухн е ҫывӑрма
тееех диван-кравать хатӗрлес нек калаҫатчӗ. Ю лташсем
эртелпе ш ифоньер туянаймаҫҫӗ-и? Ёҫрисем, тем тесен те,
кӗнеке ш каф ӗпе ҫитмелле. Сервант вырӑнне виҫсе п ӑхакаини камччӗ-ха вӑл? А ха, пудтӑрӑм . Ҫакӑнта лартӑпӑр
у н парнине... Карчӑк, итлегха? Иртнинче йӑм ӑку тёкёр
шыратчӗ. Трюмо туянать ӗнтӗ. Ы ттисен япалисене ӑҫта
вы рнаҫтарӑпӑр-ш и тата? Л аххан М ихали пек пасара кай
са сутм а тивет пуль.
— Ан ухм ахлан-ха, Хилька, парнене кам суттӑр,—
кухньӑран сас парать арӑм ӗ.— Ҫуралман тиха пилӗкне
хуҫса ларан ҫав, пулӑш асчӗ апат хатӗрлеме.
А рӑмне симёс сухан тураса пама ӗлкӗрчӗ ҫеҫ, ш ӑнкӑрав ш артах сиктерчӗ. Пысӑк япала кӗтнӗ Х ёлимун, йӑтса
кӗме ҫӑм ӑлрах пултӑр тесе, яриех уҫр ӗ алӑка. Тул енче
хун ям ӑш ӗ яланхи пекех тутине сул ахай еннелле чалӑш тарса кулса тӑрать. Аллинче — хутран тунӑ коробка.
— Ой, ш ӗрӳҫӗм ,— тет вӑл,— хам сӑм аха тытайманш ӑн
каҫарах ӗнтӗ. Холодильник сивётекен япала та вӑл, ҫавӑнпа чун туртмарӗ ӑна туянма. Ара, юратнӑ кёрӳ-ҫке
эсб манӑн. Тыт-ха, ур ӑх япала илтӗм.
Х ёлим ун коробкӑна салтса уҫнӑ вӑхӑтра хуням ӑш ӗ
хӑйӗннох малалла тӑсрӗ:
— Ара, пур енӗпе те юр ас тетӗи-ҫке сана, кӗрӳ. Мӗн
кӑна тытса пӑхм арӑм п удь лавккасенче. А ран-аран суйласа илме пӗлтӗм. А стусах кайрӑм эс пилӗкпе аптранине.
Кварц лампипе хӗртӗнсе сывалтар, терём -ҫке сана, юратнӑ кӗрӳҫём , ӑҫтан тупӑнм а пӗлнӗ эс. Ашӑ парне к у — ҫутӑ
парне...
Х ёлим ун холодильник ҫинчен ш ухӑш ланипе савӑнма
та, кулянм а та пёлм ерӗ. Арӑмӗ хыттӑн калаҫнине илтсен
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тин тӑн пырса кӗчӗ ӑна, вара хуням ӑш не сӗтел хуш ш ине
кӗртсе лартрӗ.
Ш ӑнкӑрав кӗвви Хӗлиыуна каллех алӑк натне чӗнчӗ.
Х ӑйм атлӑхӗсем персе ҫитрӗҫ. Иккӗшӗ те ш алча пек яп а
ла тытса тӑраҫҫӗ.
— Ҫемҫе цуканне ку тарапччен хӑвӑрах илнӗ пуль,—
сӑм ахларӗ хӑйм атлӑхӗ, алӑ парса,— унпа тӗлӗнтерес ҫук,
туянас-тӑк туянас асӑнмалӑх япала, терӗ карчӑк та. Акӑ,
торшер. Аран-аран ҫӳллӗреххине тупрӑмӑр. Ячӗ те хамӑрӑн
мар, ф ранцузла ҫуткӑҫ, тет-и. Ну-ка, вырнаҫтарса лартар-ха, ҫутӑлтарар-ҫак ҫут кун ячӗпе...
Х ӑйм атлӑхӗпе Х ёлимун торш ера кӗтессе лартрӗҫ. Х ӑйсенчен ҫӳллӗскер, маччана кӑш тах перӗнмест.
— Вӑт, кӗрӳ,— ӑнлантарчӗ хӑйм атлӑхӗ,— ҫӗрле вӑрансан, ҫутӑ ҫутм а аякка каймастӑн, аллупа е ур упа ҫаклататӑн та ҫак ҫппрен, пуҫ тӑрринче ялкӑш са та каять.
К ур-ха, ак ҫапла. Вӑт мӗнле лайӑх пурнӑҫ. Тавсье, хваттер ӳ ҫутӑ пултӑр, пурнӑҫу тутӑ пултӑр.
Татах нум ай калаҫатчӗ пуль ҫакскер, арӑмӗ Х ӗлимуна
куккусем килчӗҫ тесе васкатса илсе тухса кайрӗ.
— Тӑхта-ха эс чӑмӑртама, ме, тыт, парнене,— хут ко
робка сӗнет куккӑш ӗ.— Халиччен диван-кровать те туянмасӑр мӗн туса пурнаҫҫӗ вӗсем, терӗ те инкӳ, эп те унпа
килӗшрӗм. Л уччӑкӑн ҫутӑрах парнепе килес терӗмӗр.
Салтар-ха. Акӑ, «бра» тесе ҫырнӑ. Ҫакӑнта, хӑвӑр ҫывӑракан тӗле, п уҫ тӑрне, ҫакса ярӑпӑр-и? К уҫна уҫнӑ-уҫм ан
туртатӑн та кантринчен, ҫутӑ ҫуталса та каять. Ҫут хваттерш ӗн, апла. Сывлӑха пултӑр.
Алӑк патӗнче шав илтӗнчӗ. Ю лташӗсем кӗпӗртетсе тӑраҫҫӗ.
— Нумай ларма вӑхӑт ҫук, васкатпӑр,— хыпалантарать Илле текенни,— йышӑн та парнене, ӗҫтер те пӗрер
курка, эпир кайрӑмӑр. Хваттерӗ ҫутӑ пултӑр тесе люстра
туянтӑмӑр.
Пнлӗк туратлӑ япалана кӗтессе лартрӗ те Х ёлимун,
ю лташ ӗсене арӑмӗсемсӗр кнлнӗш ӗн ятларӗ, вӑйпах сӗтел
хуш ш ине кӗртсе лартрӗ. Кӗрекере сӑм ах-ю м ах тапранчӗ.
— Халь электрокамин модӑра,— парнине уҫса кӑтартрӗ
ӗҫрен килнӗ ю лташ ӗ,— Хват'тер сивӗрех ч ухн е арӑмупа
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Ларӑр та юнашар, тек ю рату ҫинчен иашӑлтатар. Камин
ҫути вӑл ш ухӑш а тарӑнлатакан ҫутӑ. Кӑмӑл ҫутш иӗн,
пурнӑҫ ҫутиш ӗн ёҫӗпӗр апла, хаклӑ юлташсем!
Х ӑнасем сӗрлем е тытӑнчӗҫ, хӑнасем килсех тӑчӗҫ. Пултӑрӗ кӑнтӑрлахи ҫутӑ пек ҫутатакан чӑсмак лампӑсем
парнелерӗ. А рӑм ӗн йӑмӑкӗ те сумкинчен икӗ пӗчӗкрех хут
коробки кӑларчӗ.
— Йы снапа аппа,— чӗвӗлтетрӗ вӑл,— сирӗн пурнӑҫ ҫак
хваттерте улӑхр и чечек пек хитре пултӑр. Ак ҫак чечексем кӑнтӑрла та, каҫ та илемлӗ тӗспе ҫупччӑр, оире савӑнтарччӑр.
Ч ӳрече икӗ енне пӑта ҫапрӗҫ те, хӗр панӑ светильпиксен е ҫакса ячёҫ, «тин ҫеҫ ҫурӑлнӑ чечексем» кӗрен, ш упка, тӗспе ялкӑш рӗҫ.
Хваттер тулсах пычӗ, пӗр кавар тунӑ пекех ҫине-ҫине
торшер, бра, тем ӗн тӗрлӗ, тем ӗн тӗслӗ светильник тыттарчӗҫ Х ӗлимуна. П ӳлӗм ӗн пӗр кӗтесӗ халь магазинти элек
тричество таварӗсем сутакан уйрӑм а аса илтерет.
«Хваттерӗ ҫутӑ пултӑр»,— илтӗнет пӗрмаях.
Сасартӑк пӑч сӳнчӗ ҫутӑ. А птранипе ш ӑрпӑк чӗртрӗҫ.
Х ӑнасем чӳрече каррисене сирчӗҫ. Ҫав самаптра алӑка
ш аккани илтӗнчӗ. Х ёлим ун унталла васкарӗ. Уҫрӗ алӑка — коридорта ҫап-ҫутӑ.
— К ӗм е юрать-и? — илтӗнчӗ аш ш ӗн сасси .— Сывлӑх
сунатпӑр п урне те!
Х ӗлим унпа арӑмӗ, хуням ӑш ӗ, ытти тӑванёсемпе ю лтапгёсем кӗпӗрленсех кӗтсе илчӗҫ ялтан килнӗ хаклӑ хӑнасене. А ш ш ӗн аллинчи тӑватӑ кӗтеслӗ кӗленче хун ара
Х ӗлим уи сӗтел варрине лартрӗ. Х унар ӑш ӗнчи ҫурта ҫути
пӳлӗм е, хӑна-вӗрлене тӗксӗм рех ҫутӑпа ачаш ларӗ, хуҫӑлнӑ
кӑмӑла тӳрлетрӗ.
— А ҫуна калап та ҫав,— хы пӑна-хы пӑна калаҫать амӑш ё,— мӗн тӑван ҫав кив хунарна, тетӗп. Вӑл хӑй ӗп н ех
перет. А ра, ҫав хунар утмӑлта, тет-и, м узее пама илтӗм,
тет. Акӑ, халь, катӑк пуртӑ та кирлӗ пулнӑ пек, хам ӑрах
горарӗ. Ялта та тепӗр ч у х сӳн се ларать те ҫути, сирён те
пулать иккен унаш калли... А ҫу вара ш ӑпах ҫав хун ара
туртса кӑларчӗ те хутаҫран, ҫуртиие ҫутрӗ те, пӗр такӑнмасӑр картлаш ка тӑрӑх хӑпартӑмӑр. Х амӑр ҫутӑш ӑн ӗҫер88

ха апла, тӑхлач-хӑтасем, этем ҫутиш ӗн... Х ёлимун, эс унта
ҫамрӑксене илсе тух-ха. Эпир м аш инӑпах килнӗ, парнесёр
мар.
К ӗҫех ҫутине те пачӗҫ. Х ёлимун ю лташ ёсем тула кёпӗрленсе тухрӗҫ, аш ш ӗпе-амӑш ӗн парнисене хттм а пуҫларёҫ: диван-кровать, буфет, шифоньер, тӑваткал сётел,
трюмо, ҫемҫе пукан, вуник кӑшӑллӑ сӑра пички, аш -пӑш ...
Лрӑмӗ Х ӗлимуна вӑрттӑн чӗнсе плчӗ те, сӑмсине унӑп
хӑлхи н ех чиксе пӑшӑлтатрӗ: «Пӳрне хуҫлатса парне кӗтсе
ларнӑ чух аҫу-аннӳне аса та илмерӗн иҫмасса. Вёсем,
кур-ха, манмаҫҫё сана».
Х ёлимун пуҫне усса ним калама пӗлмесӗр аптраса тӑрать ҫапла ҫутӑ пӳлӗмре.

Вунвиҫҫӗмӗш кум
Районти пӗр пысӑк мар учреж дение ертсе пыма Ш упаш картан Никифор Ильич текенскер килче. Ш утсӑр кирлӗ
ҫын тесех пуль ӗнтӗ ӑна тӳрех лайӑх хваттер пачӗҫ,
арӑмпе ёҫе вырнаҫтарчӗҫ.
П ӗррехинче вӑл ман пата пырса кӗчӗ. Тӗлӗнтӗм кай
рам: эпё ыттисем пек тӗрлё ы йтусем татса паракан н а
чальник те мар-ҫке, тетӗп ӑшӑмра.
— Л айӑх ҫынсем эсир, паллашас килет сирӗнпе,—
ш лепкине хывса алӑ тӑсрӗ мана.
— Л айӑххи-качки, пурнатпӑр айланкаласа,— ним ка
лама аптрарӑм эпӗ.
— Н умай ларма вӑхӑт ҫук ,— сӗннӗ пукана айккинелле
куҫарчӗ Нпкифор Ильич,— паян-ы ран йыш хутш ӑнмалла,
кумне сирён пек ырӑ ҫы нсене тумасан вара... Кунта килсен ех куҫ хывса хутӑм та ҫак...
К ӗтм еп хӑна тухса кайсан, аш ра хӗпёртенӗ пек пултӑм: ара, директор кум тӑвать мана, ш офера. Ёҫрен таврӑнпӑ арӑма чаплӑ хыпара чи малтан пёлтертӗм. Вӑл та
савӑнчӗ. Я тлӑ-сумлӑ ҫынсемпе кӗрекере саркаланса ларма
япӑх-им , терӗмӗр те, ача парнине васкасах илсе хутӑмӑр.
Тӗттӗм ленерех парсан, Нпкифор Ильич хы ҫран такам
хӑваланӑ пек хаш каса ҫитрё.
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— Кум, Ш упаш кара кайса килер-и? Ш ӑкӑр-макӑрсене
куҫармалла-ҫке. Кум, ҫапла-и? Кум м а чармасть вал. Эх,
эсир, ман юратнӑ к ум сем ,— шӑлать те шӑлать майӗпен.
Х ирӗҫлем е ш ухӑш пур-и пирӗн? Пӗрле пурӑнмалла-ҫке.
Х уҫар ан машина ыйтса илтӗм те, ҫӗр хута тӗп хулана
кайса килтӗмӗр.
Тепӗр темиҫе кунран каллех вӗҫтерсе ҫитрӗ хайхискер.
— Кум, савнӑ кум, чи юратнӑ кум? Ача ҫуралнине
паллӑ тума кӑмпа кирлине пӗлетӗн-и? — туртать вӑл мапа вӑрманалла.
Кайрӑмӑр, арӑмпа иксӗмӗр те пулас кумш ӑн упаленсех кӑмпа пуҫтаратпӑр.
Никифор Ильичӑн ҫапла ӗҫ хы ҫҫӑн каш ни кун мӗн те
пулин тупӑнса пырать, канмалли те ҫук, арӑмпа ларса
калаҫма та, ачасемпе выляма та вӑхӑт тупӑнмасть, чупатпӑр та чупатпӑр кумпа. А рӑм ӗпе пёчӗк пепкине те ача
ҫуратмалли ҫуртран хам ӑнах илсе таврӑнма тӳр килчӗ.
Ача ӗҫкине каймалли кун ҫул ҫинче машина ваннипе
киле часах ҫитеймерӗм. Арӑм кӗтсе ывӑннӑ, мӑкӑртатать:
«Сансӑр та, мансӑр та ӗҫкӗ пуҫлам аҫҫӗ ӗнтӗ, намӑс куратпӑр».
Палӑртнӑ вӑхӑта ҫитейм енш ӗн хам та пӑш ӑрханатӑп,
анчах ӗҫке каяс ум ён арӑм кӑмӑлне хуҫм а ш утламастӑп,
чӗнм естӗп. Эпир кёнӗ чухн е хваттерӗнчё шав. Сӗтел тав
ра ҫын. К ухньӑран Никифор Ильич сиксе тухрӗ.
— Ай-яй, сире, хаклӑ к ум сен е,— аллисемпе хӑлаҫланать х ӑ й ,— ятлас иулать кая ю лнӑш ӑн. Арӑм, тух-ха
кунта, камсем килчӗҫ — кумсем.
Сӗтел хуш ш ине лекейм ерӗм ӗр пулин те, иксӗм ӗре пӗр
пукан ҫакланчӗ. Арӑм вӑтанать, «ҫак пысӑк ҫынсем хуш 
шинче м ӗнле ӗҫсе ларас», тет хӑлхаран пӑш ӑлтатса.
Ч ӑнах та, сӗтел тавра пухӑн ни сем район калӑпӑш ӗпе
ирттерекен канаш лури пекех. Пёр енче райпо пуҫлӑхӗ
хирӗҫ ларакан поссовет председательне хӗр сех тем тӑнлантарать, завод директоре ҫывӑхри колхоз председатель
не курорт ш ӳчӗсем пе астарать, икӗ хӗрарӑм, главврачпа
культура пайӗн заведую щ ийӗ, ҫам рӑклӑха сы хласа хӑвармалли ы йтусене татса параҫҫё. Универмаг хуҫи такама
ковер парнелем е шантарать...
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Никифор Ильич ача тытнӑ арӑмне сӗтел пуҫне хӑйпе
юнашар лартрӗ те черкке ҫӗклерӗ:
— Нил Палыч кум, Анатолий Ильич кум, Тихон Михалч кум, Валерий Артамоныч кум, А нфиса Ильинична
кума, Венера Мироновна кума... Вуникё кум хы ҫҫӑн ман
ят та тухрё.
Унтан Никифор Ильич ывӑлӗн сы влӑхӗш ӗн шалт ӗҫрӗ,
пире те ҫапла тума хуш рё. Кумсем пёчёк ачана черетпе
алӑра тытса пӑхаҫҫӗ, тем тӗрлӗ ҫулӑмлӑ сӑмах калаҫҫӗ.
Х ӑнасем тӗнчоре лару-тӑру ҫине куҫсанах эпир хуҫисем сисиччен тухса шӑвӑнтӑмӑр. Алӑкра военкомна ҫапӑнтӑмӑр. А рӑмӗ пысӑк тӗркепе сӑм ах чӗнмесӗр пирӗн «кум
сем» патне кӗрсе кайрӗ. Хамӑр ҫурт тӗлне ҫитес чух мун
ча директорне алӑ тытмалла пулчӗ.
— Халь вӑхӑт ҫук -ха,— васкатать упӑш кн,— Никифор
Ильич патне чупмалла, кӗтсе лараҫҫӗ пуль, кум тӑватпӑр
терӗҫ те, айта-ха часрах.
Киле кӗрес умён банк управляющ ине тӗл нултӑмӑр.
К ум пулма хы пӑнаҫҫӗ кусем те. Вӗсем хы ҫҫӑнах иккӗмӗш
хутран строительство управленипӗн начальнике арӑмӗпе
хирӗлсе вӑшлаттарса анса кайрӗ. Иккӗшӗ те сехечӗсем
ҫине п ӑха-пӑха мӑкӑртатаҫҫӗ: «Кумӗсемсӗр пичке пуҫламасӑр тӑраҫҫӗ ӗнтӗ...»
Хваттерте сив шыв ӗҫсе ҫемҫе пукан ҫине лартӑм. Арӑм
манран кулать: «Вӑт сапа кум, юратнӑ кум, хисеплё кум,
вунвиҫҫӗмӗш кум. М иҫен-ши вара эпир? Пурӑнма пӗлет
Никифор Ильич. Эс мар вал».
Тенёр кунне Никифор Ильич ялаихи пекех васкаса
ҫитрӗ, ёнер мӗнле хӑналаннине те, мёнле тухса кайнине
те, м ухм ӑр-сухм ӑр ҫинчен те сӑм ах-ю м ах пулмарё, тӳрех
машина ыйтрӗ.
— Ҫапли ҫапла пуль те,— алшӑллине шывпа йӗпетсе
пуҫ тавралла ҫавӑрса ҫы хрӑм,— чирлерём, кум.
— Пулать вӗт ӑнӑҫсӑр кун,— кӑтӑрт-кӑтӑрт хыҫрӗ пуҫне Никифор Ильич,— Ахальтен каламан ҫав вунвиҫҫӗмӗш
число ӑнӑҫсӑррине.
Вара кула-кулах куҫран каларӑм:
— Тӗрӗс нуль ҫав, Никифор Ильнч, тӗрӗсех. Эп те
вунвиҫҫӗм ӗш кум пултӑм та — ӑнӑҫсӑр Кум...
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Ерлешӳ -кӗрлешу
«А хахаха-хахаха» пӗрлеш ӳн тӗп п уҫлӑхӗ Л хах А хахович Х ахахов пӗлтӗрхи ӗҫ-пуҫ ҫинчен калаҫса малаш не
мён-мӗн тумаллине налӑртма ш утларё.
— П ирӗн, ю лташ сем, нум ай паврама вӑхӑт ҫук ,— кӗске
аллипе хӑлаҫланчӗ Х ахӑхов ,— тӳр ех хам ӑрӑн ҫитӗнӳсем пе
ҫитм енлӗхсене ывӑҫ тупанӗ ҫине хур са пӑхмалла. Мӗн
к уратпӑр-ха эпир унта? Вуникӗ ӗрлеш ӳ уш кӑнёнчен «Лӗхлӗхлӗх» уш кӑнӗ кӑна ҫулталӑка ӑнӑҫлӑ вӗҫленӗ. У ш кӑна’
ертсе пы ракан Л ӗхл ӗххӗв е чыс та мухтав. Вӑл — наттӑр!
Л ӗхл ӗхӗв ҫӗнӗ ҫула уй ӑх м аларах лӗхлегсе кӗнӗ пулсан,
«Гогого» уш кӑнӗ вара халӗ те
раштав
ш учӗпех пӗр
вырӑнта гоголатса тӑрать, М ӗнш ӗнне ӑнлантарса парӑр-ха,
Гогогов юлташ?!
Гогогов васкамасӑр евитлерӗ:
-1- Огогов айӑпӗпе. Эпир хам ӑр еичен тахҫапах гогого-.
латса ҫитернӗ.
— Эпё те «Хохохо» уш кӑнё пиркиех ҫут иӑр ҫинчен
ҫёкленейм естӗп,— ӳпкелеш рӗ «Огого» п уҫл ӑхӗ Огогов.
Акӑ пуҫланчё хай хи асар-писер ҫил-тӑвӑл. «Хохохо»
уш кӑнӗ «Хихихи» уш кӑнне, хи хи хисем — и хихисене, ихихисем — хэх эх эсеп е, хэхэхэсем — эхэхэсен е, эхэхэсем — х у ху х у сен е, х у х у х у с е м —у х у х у се н е айӑплаҫҫӗ. «Л ахлахлах»
ёрлҫш ӳ уш кӑнӗн хуҫи Л ахлахов кӑна вырӑнта лахлатса
ларать, ҫак тавлаш упа усӑ курса та пулин лахлахлах
иланне тултарса юласшӑн.
Х ахахов Гогоговран ҫиллессӗп ыйтрё:
— Гогогов юлташ, ҫапах та, калӑр-ха, тархасш ӑн, хуш ма к ӗр ӗш ӳ планӗ ан ҫунтӑр тесе, эсир хӑвӑр мӗн турӑр?
Гогогов кёсйинчен лучёркеннё хут кӑларса кӑтартрӗ:
— А кӑ вӑл манӑн ҫӑлӑнӑҫ! Иртнӗ кӑрлачрах Огогов
патне янӑ ҫыру копийӗ. Эпё унта, А хах А хахович, эсир
хуш нине пурнӑҫласа, унран пнрӗнш ён аллӑ пин хут огоголатма ыйтнӑччӗ. Х учӗ сӳсленсе кайрӗ пулин те...
— Эпё те нарӑсра Х оховран ҫӗр пин хохо ыйтнӑччӗ,
ҫук, пёр хутчен те хохолатм арӗ вӑл. Man та пур унаш кал
хут! — тӳрре тухм а хӑтланчӗ Огогов та.
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Х охов — пуш уйӑхӗнчех, Охов — ака уйӑхёнче, Х ихин —
ҫу уйӑхӗнче, Ихин — ҫӗртмере, Х эхов — утӑра, Эхехов —
ҫурла уйӑхӗнче, Х ухин — авӑнра, Ухов — ю пара, Л ахлахов — чӳкре йӗркене пӑхӑнса ӑсатнӑ-мӗн кӳрш и патне пулӑш у ыйтса ҫавнашкал ҫыру. Л аш а вити пек вӑрӑм ҫуртри вуникё кантур хуш ш инче ҫав хутсем ҫулталӑк хуш ш и
вёҫсе ҫӳренӗ. Акӑ халӗ, Лахлахов ҫырӑвне Л ӗхлӗхӗв хӳлӑн папкӑран каларса вулать: «Пӗрлеш ӳ хуш нине п урнӑҫласа, сирӗн пнрӗнш ӗн утмӑл пилӗк пнн хут лӗхлетмелле». М аларах ыйтнӑ пулсан-и, ҫӗр утмӑл пилӗк пин
хут та лӗхлетм е хатӗрччӗ. Х алӗ лахлатса лар. Х у кӑна
мар, пӗтӗм пӗрлеш ӗве ш урлӑха путаратӑн эс. .
„ — У нш ӑн эпӗ мар, эсех айӑплӑ. Саншӑнах тултараймарӑм эпӗ хуш м а кӗрӗш ӳ планне.
— Эпӗ Л ахлаховш ӑн тултараймарӑм,—-ухухлатрӗ Ухов.
— Эпё — Ухова пула.
— Х ухииш ӑн...
Тӗп пуҫл ӑх пурне те чарчӗ:
— Ҫитет айӑп шыраса! Вӗҫӗ-хӗрри курӑнмасть. Ялан
ҫавна пула ҫунатпӑр. М алашне лӗхлетнӗш ӗнех пуҫран ш ӑлмӗҫ. П урнӑҫ урапине тепӗр майлӑ ҫавӑрар. Унччеп кашни ех уйрӑм м ӑн ӗрлеш нӗ пулсан, паянтан пӗрле кӗрлеме
пуҫлар: аха-ха-ха! ха-ха-ха!
— Х о-хо-хо!
— Х и-хи-хн!
— Л ах-лах-лах!
Янӑрать, ш авлать тавралӑх. Х ахахов ӗрлеш ӳ-кӗрлеш ӳ
планпе тултарать.

Ылтдн хдйдр
Иван Петрович Песков инж енера хӑйӗн виҫҫёмӗш класа канкан М итрофануш ки ҫуралнӑ ҫулах строительсен
пысӑк уш кӑнне ш анса парса сӑмсаран ш акканӑ пекех хытарса каланӑччё трест хуҫисем:
— Акӑ сана хӑватлӑ техника, кнрпӗч-хӑпӑр-тимӗр-бетон-йывӑҫ, вил те, ҫурӑл та, анчах «Волокиточковтлратель93

стформализмобюрократизмоириписка»
пёрлеш ёвё валли
кантур ҫурчӗ туса ларт. Ҫӗр миллион тенкёрен ытла пёр
и ус та тӑкакланӑ ан пултӑр.
— Проекчӗ ӑҫта? — интересленчё Песков.
— Х аллёхе — сан пуҫунта. Ч ер теж ӗсем ҫуртне купаланӑ май «Стройпеределайплюинанаш проект» институчён
«Уссӑр» филиалӗнчен килсе тӑмалла.
Кунаш кал «ҫӗнӗлле ӗҫлеме» хӑн ӑхн ӑ Песков пӑлхансах
ӳкм ерӗ, строительство валли уйӑрса панӑ анлӑ лаптӑка
ҫитсе хӑйӑр ҫинче пӳрнипе йӗрсем туса тухрӗ те:
— П уҫларӑмӑр ӗҫе! — терӗ.
Сӑвай ҫапакан маш инӑсем ӑмӑртса кӑрслаттарпипе ҫӗр
чӗтресе кӑна тӑрать вӗт. Строительсем никӗс хывса пӗтернӗ хы ҫҫӑн ун проекчӗн пӗр пайне яркаласа пачӗҫ. Песков
ватман листисене куҫ хӳрине пӑхм асӑрах бытовкӑри шкаф
хы ҫне печӗ те ҫуртӑн аялти хутне купалам а тытӑнчӗ.
Кӗтм ен-туман ҫӗртен стройкӑна кирпӗч килме пӑрахрӗ. Песков унталла чупрӗ, кунталла, унта ш авларӗ, кунта
янрарӗ, усси пулмарӗ, никам та ӑна пӗр кирпӗч катӑкӗ
памарӗ. Аптӑранӑ енне вӑл кӳрш ӗри строитель патне ҫыру
ячӗ: «Хисеплӗ тусӑм! Аврал! Пулӑш! Пӗлтӗрех. эсӗ ман
ран виҫҫӗр пин кириёч кивҫен илнӗччӗ. Х алех тавӑрса
пар!»
Кӳрш и тепӗр кӳрнщ нчен ыйтрӗ: «Ман Песков кивҫен н е татмалла. Иртнӗ ҫулта сире панӑ кирпӗч' паянах
кирлӗ!» К у кӳрш и те хӑйӗн кӳрш ине ҫав ы йтунах хыпӑнтарчӗ: «Кирпӗчсӗр ҫунатпӑр!»
Л^мран-лама вӗҫекен ыйту ҫулталӑк иртеспе ҫакӑн пек
хуравпала аранах ҫаврӑнса ҫитрӗ: «Х исеплӗ Иван П ет
рович! Санран пӗлтӗр илнӗ кирпӗче Сидор Сидоровича
панӑччӗ. Ана Сидор Сидорович Василий Васильеевича, Ва
силий Васильевич Макар Макаровича, Макар Мдкарович
А нтон Антоновича, Антон Антонович П рохор П рохорови
ча панӑ, вёсем тата ытти те ура хуп ӑ пирки... халлёхе
пулӑш м а пултараймастӑп».
Песков строителӗсем вӑл вӑхӑтра тар ю хтарсах «ёҫленё» иккен. Миллион кубометр ҫӗре пёр вырӑнтан тепёр
вырӑна куҫарнӑ, виҫӗ миллион пӗрчё хӑйӑр сӑвӑрнӑ, япала
пӑтмаллн крана аллӑ нин хут унталла-кунталла ш утарнӑ,
94

икҫӗр пин тонна вак чул хӑпартнӑ. Ӑҫта-ш и? Сывлӑша!
Иван Петрович суйса ҫырнӑ нарядсем тарах строитель
ство валли уйӑрнӑ укҫана вӑхӑтлах пётернё, плана икӗ
процент ирттерсе тултарнӑ. Строительсем касса умӗнчен
кӑмӑлсӑр уйрӑлман. Ӑмӑртура мала тухнӑш ӑн вӗсем трестри куҫса ҫӳрекен ялава ҫӗнсе илчӗҫ.
Кирпӗчӗ майӗпен тупӑнать. Кӗҫ. хы ҫҫӑнах раствор пётет — цемент ҫук иккен. Тимӗр-бетон плитисем ҫӗтеҫҫё.
Кран электромоторе ҫунса каять — ниҫта та тупаймаҫҫё.
Стройбанк укҫа куҫарма тӑхтать. Чӑрмав ҫине чӑрмав...
Ҫав тери кирлё кантур ҫуртне хӑвӑртрах туса пӗтерессиш ӗн пёр Песков кӑна мар, унран аслӑрах пуҫлӑхсем те
ҫунаҫҫё-м ӗн. Стройкӑра хула ш табӗ туса хураҫҫӗ. Штаб
кунӗн-ҫӗрӗн тенӗ пекех шавлать, заказчикпа тёп подряд
чик тата хуш ма подрядчикеем хуш нинче сӑм ах вӗҫет,
ҫырнӑ хут купаланать... Строительсемшӗн пулсан, мӗнех?
Вӗсем качакалла ҫан аҫҫӗ те сӗтел айӗпе мекеҫленсе тухса
м екеклетеҫҫӗ. Песков приписка али витӗр ылтӑн хӑйӑр
юхтарать. В ӑхӑт иртет, строительствӑри ҫитёнӳсем ш ӗн вӑл
грамота хы ҫҫӑп грамота илет, тава тпвӗҫлё ӗҫчен ятне те
тивёҫет. Строительство чарӑнмасть, ҫулран ҫула куҫса
вӗҫӗм сӗрех кӗрлет. Ҫурт хакӗ пилӗкҫёр миллиона капат а т ь ӗнтӗ. У нш ӑн куҫран куҫҫуль кӑларакан та, Иван
Петровича ятлакан та ҫук.
Вуннӑм ӗш ҫулӗнче хула варрине тинех Песков стнлёпе ч уххӑм ӑн майлагатарнӑ капмар ҫурт ӳсс-е ларчӗ. Тӑрринчи йӗпсийӗ ҫиччӗмӗш пӗлӗтех ҫитет, таҫта ҫитиех
ҫӗкленнё. Стройка вӗҫленнё ятпа уяв пулчӗ. Хӗрлӗ хӑйӑва
хачӑпа касса татнӑ хыҫҫӑн Песков «Волокпточковтирательстформализмобюрократилмопрпппска» пӗрлеш ӗвӗн ге
неральной директорне хӑйӗнчен ҫӳллӗрех уҫӑ тыттарчӗ.
Строительсеп пуҫлӑхнс Пескова пёрлеш ӳп хисеплӗ членне
илчёҫ. Митинг вёҫленнӗ тӗлелле «Стройпеределайплюйнанашпроект» инстптучӗп «Уссӑр» ф илиалӗпчеп'ҫурт проекчӗн юлашкп вариантио турттарса ҫитрӗҫ. Ҫурта ҫирӗм
пилӗк хутлӑ ш ӗвёр мар, вунӑ хутлӑ, пилӗк кӗтеслӗ, сарлака тумалла пулнӑ-мӗн. Ы лтӑн хӑйӑрӗпе капӑрлатпӑ
проект хуч ӗсене пӗрлеш ӳн м узейне вырнаҫтарчӗҫ. .
1978 ҫ.
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